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                  ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.

                 
          Пламен НАЧКОВ
Тъй като кмета го няма, нали все пак се прави запис на сесията аз имам да поставя две 
питания. Предполагам, че главният секретар ще му ги предаде. 
Значи, единият ми въпрос е, започнали ремонт на подлезите в частност подлеза подлеза по 
бул. “Владислав Варненчик” спирка “Патриарх Евтимий”. Понеже този проблем го бях 
поставил преди мисля две сесии, отново поставям на вниманието на кмета състоянието на 
подлеза, който в момента е почнал ремонта и ако някой от администрацията отиде и най-вече 
от район “Одесос” да проверят какво се ремонтира, ще видят, че има едно боядисване на 
стените. Това, за което говорихме отводняването днешния дъжд извърши това, което 
трябваше да се докаже, че отводнителната система в подлеза не е почистена. Наредени са 
само скарите. Мозайката, значи.... даже не са укрепени скарите. Аз мисля, че принципа на 
един такъв ремонт е да докаже своята жизненост през такива есенно-зимни, пролетни 
периоди, в които има дъждове. И аз си мисля, че едно от нещата които трябва да се свърши е 
да се проконтролира тоя ремонт на подлезите и особено сигнала, който ви подавам за подлеза 
на спирка “Патриарх Евтимий” по бул.”Владислав Варненчик”. За мен не е ясно, защото една 
стойност беше изписана в проекто бюджета, след това се обеща допълнително средства за 
нещата, които аз поставих. Ще се ремонтирали осветлението, стълбите, защото в зимния 
период те са опасни за слизане. Това ми е първото питане. 
И второто ми питане към кмета е, искам да получа информация за изпълнението на решене 
на общинския съвет № 2524-8 от 28, 29.07.2010 г. става въпрос за публично обявения конкурс 
за продажба на седем имота. Като желая да получа конкретна информация кой е спечелил 
конкурса, какви имоти е придобила Община Варна, като получа описание на тези имоти от 
нотариалните актове на спечелилия, цените на имотите на квадратен метър. Аз знам, че 
сделката не е приключила още, но аз си поставям питането, което предполагам, че до 
едномесечен срок ще получите. Значи, комисията е свършила работата си. Придобитите 
имоти на каква степен на завършване са и налагали се общината да влага допълнително 
средства преди да ги предостави на крайно нуждаещите се граждани. Така че мисля, че 
времето от един месец до следващата сесия е достатъчно. Ако не е готов...., ако не е 
преминала сделката аз мога да изчакам до актуването на тези имоти, като собственост на 
общината, за да получа нужната информация. Благодаря Ви за вниманието. 

          Огнян КЪЧЕВ
Уважаеми г-н Йорданов, във връзка с мое запитване за публичен регистър на озеленените 
площи на дълготрайните дървета и на дървета с историческо значение в Община Варна, на 
основание чл. 63, ал. 1 ЗУТ (изм. ДВ бр. 65, 2004 г.), Вие ми отговаряте с писмо от 
17.09.2010г., съгласно, което ви цитирам: “Публичен регистър на зелените площи – такъв е 
изработен в периода 2004 – 2006 г. за дълготрайната декоративна растителност на 
територията на град Варна, съгласно наредба 1 от 30.03.1993 г. за опазване на зелените площи 
и декоративната растителност”. Това за мен е един вид регистър за транспортно озеленяване 
по улици и булеварди, съгласно тази наредба. И то от миналия век. Но не е подробен опис на 
зелените площи, както и тези междублокови пространства, които са обект на постоянно 
застрояване от различни фирми. При извършена проверка не се установи да е съставен от 
администрацията на Община Варна на основание цитираната по-горе наредба, на основание 
този чл. 63 ЗУТ, такъв публичен регистър на озеленените площи. Предвид на това с писмо от 



24.09. Ви помолих да ми предоставите публичен регистър на озеленените площи по чл. 63. 
Но до този момент такъв не ми е предоставен. С тези ваши действия, не твърдя, но 
предполагам, че друга логика Ви навежда мисълта да разсъждавате в тази посока, че има 
такъв изработен документ в периода 2004 – 2006 г. Няма такъв. Изглежда подчинената Ви 
администрация или..., малко тежки думи ще кажа сега, не познават закона за устройство на 
територията, или умишлено не го прави този публичен регистър на озеленените площи и по 
тази причина сте подведен, г-н кмете, според мен, това лично мое мнение. Да подпишете 
такъв отговор на това мое питане, който не само не ме удовлетворява, но напротив, дори 
заблуждава варненци, че съществува такъв публичен регистър. На всички ни е известно, че за 
издаването на всеки подробен устройствен план, на всеки план за улична регулация, въобще 
за всяко частично изменение по ЗУТ и за различи специфични устройствени планове е 
необходима такава справка за съществуващите зелени площи от общия устройствен план. 
Къде е сега ключа? Чл. 63 ЗУТ забранява строителството върху тези зелени площи и затова 
трябва ясно да са обозначени тези зелени площи, в такъв регистър. Но това е невъзможно, 
заради невъзможността на този общоустройствен план, който все ще не сме приели и то 
затова се налага изработването на упорен план. И понеже към общия устройствен план няма 
изготвен няма изготвен такъв опорен план за развитие и озеленяване на зелената система в 
град Варна. Аз не мога да разбера в каква посока се водите във вашите действия, като 
изразявате с такива квалификации съществуването на такъв публичен регистър на 
озеленените площи, който явно не съществува, повтарям. Искам само да ви напомня, че с 
решение на Общински съвет Варна т. 12 от 25-то заседание, 28, 29.07.2010 г., се задължавате 
в срок до 01.11.2010 г. да изготвите публичен регистър на озелените площи, на дълготрайните 
декоративни дървета и дърветата с историческо значение в град Варна на основание чл. 63, 
ал. 1 ЗУТ, с което да отговорим на варненци на големите очаквания за опазване на зелената 
система в морската ни столица. Завършвам с думите, извинявам се за острия тон отчасти, но 
това не е плод на някаква емоция, а е израз на загриженост като се надявам се, че ще 
откликнете по същия начин и Вие. Благодаря за вниманието. 

           Веселин МАРЕШКИ
Уважаеми колеги, г-н кмете, имам два въпроса към Вас, единия е на половина към Вас, 
защото решенията за избор на управители на ДКЦ-та по принцип вземаме в общинския 
съвет, в последствие обаче Вие им издавате заповедта за назначаване, те горките не знаят на 
кой господ да се кланят, моето усещане обаче е, че повече се кланят на администрацията и 
затова Ви задавам този въпрос. Става дума за обявен на скоро търг или конкурс, не съм много 
точен в ...., не съм много сигурен в това, за отдаване под наем на едно помещение в ДКЦ 
Владиславово. Какво е странното? Странното е, че когато в един търг или конкурс с такъв 
елементарен предмет на дейност, каквито в страната се провеждат с хиляди, а може би 
десетки хиляди, почват да се появяват екзотични критерии, които не се виждат в нито един 
търг или конкурс в цялата страна, това нещо започва някак си да мирише. И аз питам Вас и 
колегите общински съветници, ние имаме ли някакъв контрол, един път избрани от нас и 
назначени от Вас такива стопански ръководители да им търсим отговорност, за да не 
вмирисват икономическата среда във Варна и съответно да не им позволяваме да правят 
такива безобразия. Чия кандидатура е този кадър и какъв е шанса ние да го отзовем от там, за 
да не продължава да потъва варненското здравеопазване, защото това един от начините, с 
които потъват и съответно не се развиват добре варненските ДКЦ-та. Това е първия ми 
въпрос. Втория ми въпрос е насочен по посока на това, че знаете какви проблеми създават 
нерешените въпроси през годините със сметосъбирането, смето-извозването и в тази връзка 
проблемите в София и в други големи градове. Така ми е интересно какво става със завода за 
боклук. Спазени ли са сроковете за построяването му, за да не се превърнем във втора София 
и съответно бих Ви помолил, ако може да ми направите едно копие от договора, за да се 
запознаем със сроковете, с датите и на какъв етап в изграждането е стигнал. Благодаря Ви. 

          Константин ТРОШЕВ



Аз мисля, че и от тук бих могъл да отправя питането си, г-н кмете. През 2005 г. и през 2007 г. 
Общинския съвет взима едно и също решение, което и до днес не е изпълнено. Става дума за 
определяне на място и поръчка на паметник на Светите братя Кирил и Методи, на 
едноименния площад. Не зная какви са причините, много Ви моля, ако се сещате за тези две 
решения на общинския съвет или поне днес да Ви напомним за тях, за да бъде осъществена 
тази идея, която по принцип е много хубава.

          Николай АПОСТОЛОВ
Благодаря на доц. Трошев. Други питания имали? Не виждам. Давам думата на г-н кмета на 
град Варна, г-н Кирил Йорданов. Заповядайте г-н Йорданов.

          Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна
Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми общински съветници, дами и 
господа,
Преди да дам частичен отговор в рамките на диалога предхождащ писмените отговори, които 
се следват на вашите въпроси три изречения за началото, така беше наречен, тази 
терминология възприемам и аз, началото на новия политически сезон. Дали е така или не, е 
друг въпрос. Внимателно изслушах изявленията на всички политически сили и моят 
коментар е следния. Има много общо между тях и общото между тях се изразява в търсене 
благото на града. Различията схванах като различен начин, по който политическите сили си 
представя благото на града. Независимо от тези различия моето пожелание към всички вас е 
да успеете действително, да реализирате своите добри намерения в полза на нашия град. 
Приключвам със следния коментар. Преди да се употребява определението прокметско 
каквото и да е, решение, мнозинство, добре би било да е изводимо от анализа на конкретното 
решение, което се гласува и тогава да се правят тези определения, за да не се окаже, че 
дадено решение е проградско или нещо друго. Отговарям на въпросите, които днес бяха 
зададени. Подлезите, аз изнесох информация пред обществеността на Варна, какво сме 
предприели в рамките на гласуваните от вас 100 хил. лв. мисля, че бяха за ремонт на подлези. 
Изнесох информацията по следния начин, отделните подлези и видовете дейности, които ще 
бъдат извършени във всеки конкретен подлез и мисля, че сумата, за която това трябва да се 
стори е 66 хил. лв., т.е. имаме резерв до 100 хил. лв. Конкретния сигнал за състоянието на 
канализацията, отводняването на подлеза “Патриарх Евтимий”, г-н Жечев, със забележка ще 
се провери незабавно нейното състояние и ако очевидно това е така, се налага ремонт то 
казвам, то е възможно, защото имаме средства в резерв. 
Процедурата по замените, прозвуча такъв въпрос. Тя не е приключила, това е ясно. Пред мен 
веднага донесоха протокола, аз ще помоля моите колеги да ви го връчат, той е дълъг, за да 
можете да се запознаете с протичането на процедурата, която казвам не е приключила. 
Имаше жалба пред областния управител, областния управител се произнесе, до колкото знам 
има жалба в общинския съвет, но това вече е ваша преценка да се произнесете по нея, така 
или иначе не е приключила, а протокола от досега извършените дейности ще ви бъде връчен 
писмено. 
Писмото за регистъра. Докато звучеше от тази трибуна въпроса говорихме с моя колега 
Антон Жожев, той в голяма степен споделя казаното от Вас и незабавно изискахме писмото 
отговор, което не е подписано от мен, за да разберем кой е изготвил този отговор до Вас и кой 
така предизвиква вашата, разбирам на този етап основателна критика. Ако е необходими да 
се предприемат действия то трябва да бъдат разбира се през призмата на обществена 
поръчка, излъчване на изпълнител, средства, за да се изготви този регистър, нещо, което ще 
трябва да направим с новия бюджет. Ако всичко това е така, отговарям с това условия, защото 
докато звучеше вашия въпрос ние коментирахме с моите колеги какъв да бъде моя отговор 
незабавно. 
„ДКЦ Владиславово”, Владислав Варненчик - принципният ми отговор е, че управителя на 
ДКЦ има право да отдава сам, със самостоятелно решение до 5 % от площите, ако той е отдал 
повече от 5 % мисля, че в тази част има нищожност, ако иска да отдаде повече от 5 % то това 



става д решение на Общинския съвет, т.е. Общинския съвет е в състояние също да извърши 
своя проверка и да си направи съответните изводи, което не означава, че конкретната сделка 
също няма да бъде проверена и от нас, да видим за какво става дума, на какви проценти и т.н. 
Не е вярно, г-н Марешки, че управителите на ДКЦ-тата в предпочитанията си на кого да 
търсят повече подкрепата, на общинския съвет или на администрацията, везните се 
наклоняват в наша полза, поне моето впечатление не е такова.
Уважаеми г-н Трошев, допускам поради дългия период изминал от вземането на тези 
решения, за поставяне на паметник да са се заличи от паметта ми, но те трябва да бъдат 
проверени и ако волята на общинския съвет е била да бъде поставен паметник, то аз се 
присъединявам към Вашата оценка, че това е една добра идея. На едноименния площад да 
поставим този паметник. 
Това са моите кратки коментари, приемете ги и като варианти на отговор. Онова, което не 
успях да отговоря ще бъде писмено предоставено, връчено, като протокол и понеже прозвуча 
един въпрос за готовността, етапната да бъде построен този завод, на последната среща, 
някъде преди около месец, основния ни въпрос беше каква е перспективата, в общи линии ми 
се отговори, че март, април на следващата година начално заводът трябва да започне да 
работи. Неспазването на тези срокове води до тази опасност, която Вие споменахте и за 
Варна да възникнат проблеми, които познаваме от случилото се в София. Дано нямаме такъв 
проблем.
Това е, което мога да кажа. Успешна работа. 

           Николай АПОСТОЛОВ
Благодаря на кмета на града, г-н Кирил Йорданов. Поради изчерпване на точка първа от 
дневния ред, преминаваме към разглеждане на точка втора.                

по точка  втора от дневния ред

 

                  ОТНОСНО: Разглеждане на Оспорване от Областния управител на Област Варна 
изх. № РД-10-0801-252(1)/02.09.2010 г. на Решение на Общинския съвет – Варна № 2565-
3(26)/11, 12.08.2010 г., в частта по т. 2.1, 6.2 и 6.3. 
Докл.: д-р Янко СТАНЕВ – Председател ПК „Финанси и бюджет”

 

         С консенсус общинските съветници приеха предложението на председателя на ПК 
„Финанси и бюджет” д-р Янко Станев да отпадне от разглеждане оспорената част от решение 
на Общинския съвет – Варна № 2565-3(26)/11, 12.08.2010 г. и да изчакат произнасянето на 
Варненския административен съд. 

по точка  трета от дневния ред

 

                  ОТНОСНО: Разглеждане на Оспорване от Кмета на община Варна, вх. № РД-10-
9302(97)/25.08.2010 г., на Решения на Общинския съвет - Варна №№ 2562-3, 2563-3 и 2565-
3(26)/11, 12.08.2010 г. 
Докл.: д-р Янко СТАНЕВ – Председател ПК „Финанси и бюджет”

         Общ брой присъстващи общински съветници – 28
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е :

         2593-3. На основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема, че във 
връзка с Оспорване от Кмета на община Варна, вх. № РД-10-9302(97)/25.08.2010 г., на 
Решения на Общинския съвет - Варна №№ 2562-3 и 2563-3(26)/11, 12.08.2010 г., решава 



същите да бъдат разгледани при представяне на проектите за решения от ПК „Финанси и 
бюджет”. 

         /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  четвърта от дневния ред

                  ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна в Общото 
събрание на  акционерите на МБАЛ „Св. Анна” – Варна – АД да представлява Община Варна 
на Общото събрание на дружеството, насрочено за 07.10.2010 г. 
Докл.: Н. АПОСТОЛОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 28
         Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е :
 2594-4. На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл.7/1/ от Наредбата за реда за упражняване 
на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества и във връзка с покана вх. № ОС-10-9905(23)17.06.2010г., Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на Община Варна д-р Ивайло Симеонов БОЯДЖИЕВ да 
участва в общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение 
„Св.Анна”- Варна АД, насрочено за 07.10.2010 г. от 11.00 ч./при липса на кворум, на 
основание чл.227 ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 22.10.2010 г. от 11.00 ч./ и да 
гласува по посочените в предварително обявения дневен ред с проекто-решения по отделните 
точки от същия, както следва: 

          - т. 1 – както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна, съобразно представения дневен ред на Общото събрание на акционерите на 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Анна”- Варна АД. 
- т. 2 – ако решенията касаят интересите на Община Варна, да се допита до заседаващия 
в момента Общински съвет за вземане на решение по гласуването.  
/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  пета от дневния ред

 

             ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 
стопанство” относно:
- промяна в „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество”;
- предоставяне на “Ученическо и столово хранене” ЕАД безвъзмездно за срок от 7 години 
части от имоти публична – общинска собственост съгласно Приложение № 1, с оглед 
извършване на услуги необходими за задоволяване на потребностите от организирано 
ученическо и столово хранене;
- възлагане на Кмета на Община Варна да представи финансово-икономически анализ, на 
дейността на “Ученическо и столово хранене” ЕАД и “Стопанска и спомагателна 
дейност” ЕАД за последните 3 години /2008, 2009, 2010 г./, както и прогнозен анализ при 
създаването на ОП “Детско и ученическо хранене”, в срок до 31.03.2011 г.;
- учредяване на безвъзмездно право на ползване  на  Основно училище “П. Р. Славейков” - 
гр. Варна  върху   недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Дрин” № 1, 4-ти п.р., кв. 416, вх. Д, представляващ помещения със застроена площ 255 
(двеста петдесет и пет) кв.м., разположени на първи етаж от 9-етажен жилищен блок, 
състоящ се от: входно стълбище, гардеробно помещение, две стаи, две зали, коридор, два 
тоалета; 
- предоставяне на безвъзмездно управление  на Народна астрономическа обсерватория и 



планетариум “Николай Коперник”, имот-публична общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, парк Морска градина, НАОП “Николай Коперник”,  представляващ масивна 
триетажна сграда на сутерен със застроена площ 582 (петстотин осемдесет и два)  кв.м. 
Граници на имота: тревни площи и алеи;
- учредяване на безвъзмездно право на ползване (почасов график) в полза на Сдружение 
“Скейт клуб Варна”, върху „скейтборд парк”, представляващ част от Спортно-атракционен 
комплекс “Младост”, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, ІІ-ри м.р., кв. 9,  ПИ № 
10135.3512.240 (УПИ Х-233, 234-„за спортно-атракционен комплекс”), актуван с АОС № 
4915/10.04.2008г. и АОС № 5638/14.04.2009 г.;
- предоставяне за безвъзмездно управление  на Кметство-с.Константиново част от имот-
частна общинска собственост, находящ се в с. Константиново, Читалище, кв. 26, ПИ № 
416,  представляващ масивна  двуетажна  сграда  със застроена площ 472  кв.м. – предмет на 
АОС № 2847/12.03.2004 г.;
- учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо 
Смирненски”-гр. Варна върху имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ж.к. „Трошево”, 16-ти п.р., блок 49, ет.1, представляващ занималня със застроена площ 124,25 
кв.м.;
- даване на съгласие за сключване на анекс към Договор за наем № Д-9-9200/801/01.06.2009 
г., сключен с Сдружение “Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД”  за 
ползване на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Ген. 
Скобелев” № 56;
- одобряване на проекто-договор за доброволна делба между Община Варна и „Пътища и 
мостове” ЕООД на поземлени имоти: ПИ 10135.2556.358 /десет хиляди сто тридесет и пет 
точка две хиляди петстотин петдесет и шест точка триста петдесет и осем/, с площ 3266 
кв.м., съставляващ УПИ ІV – „За офиси”, кв.595, по плана на 5 м.р. на гр.Варна    и ПИ  
10135.2556.1 /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин петдесет и шест 
точка едно /, с площ 1671 кв.м., съставляващ УПИ ІІІ-„За жилищно строителство и 
обезщетяване на собствениците от пробива на бул. „В.Левски” и др. общ. мероприятия”, 
кв.595, по плана на 5 м.р. на гр.Варна;
- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 154,00кв.м. 
ид.ч. от ПИ №779, с площ 1054,00кв.м., с.о.”Планова”, гр.Варна, при граници: ПИ №9558, 
път, ПИ №778;
- прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ 154,00кв.м. ид.ч. от ПИ №779, с площ 1054,00кв.м., с.о.„Планова”, гр.Варна, 
при граници: ПИ №9558, път и ПИ №778;
- одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
20,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3515.275, целият с площ 170,00 кв.м., ул.”Любов”№15, 
гр.Варна;
- прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на имот – частна общинска собственост, 
представляваща 20,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3515.275, целият с площ 170,00 кв.м., 
ул.”Любов”№15, гр.Варна;
- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно наддаване 
за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ №10135.5403.3750, с площ 
264,00 кв. м., находящ се в гр. Варна, м-т “Боровец-юг”, при граници: ПИ № 
10135.5403.1934, ПИ № 10135.5403.1933, ПИ № 10135.5403.1932, ПИ №10135.5403.9551, ПИ 
№10135.5403.5201; 
- провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска 
собственост,  находящ се в гр. Варна, м-т “Боровец-юг”, представляващ ПИ 
№10135.5403.3750, с площ 264,00 кв.м., при граници: ПИ № 10135.5403.1934, ПИ № 
10135.5403.1933, ПИ № 10135.5403.1932, ПИ №10135.5403.9551, ПИ №10135.5403.5201; 



- одобряване на  пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ ПИ 
№10135.3511.535, с площ 2201,00кв.м., ж.к.”Възраждане”, гр.Варна, при граници: ПИ 
№3511.200, ПИ №3511.198;
- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ ПИ №10135.3511.535, с площ 2201,00кв.м., ж.к.”Възраждане”, 
гр.Варна, при граници: ПИ №3511.200, ПИ №3511.198; 
- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІV-
общ., с площ 445,00кв.м., кв.28, с.Каменар, Община Варна, при граници: УПИ ХV-425, УПИ 
ІІ-общ., УПИ ІІІ-общ., УПИ ХІІІ-общ., улица;
- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ УПИ ХІV-общ., с площ 445,00кв.м., кв.28, с.Каменар, Община 
Варна, при граници:УПИ ХV-425, УПИ ІІ-общ., УПИ ІІІ-общ., УПИ ХІІІ-общ., улица;
- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно наддаване 
за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ №10135.5403.880 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.осемстотин и осемдесет), с площ 
885,00(осемстотин осемдесет и пет) кв.м., находящ се в гр. Варна, м-т “Боровец-юг”, при 
граници: ПИ № 10135.5403.879,  ПИ № 10135.5403.865, ПИ № 10135.5403.864, ПИ 
№10135.5403.3147, ПИ №10135.5403.9587;
- провеждане на търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна общинска 
собственост,  находящ се в гр. Варна, м-т “Боровец-юг”,  представляващ ПИ № 
10135.5403.880, с площ 885,00 кв. м., при граници: ПИ № 10135.5403.879,  ПИ № 
10135.5403.865, ПИ № 10135.5403.864, ПИ №10135.5403.3147, ПИ №10135.5403.9587;
- одобряване на намалена пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ ПИ 
№10135.2553.774, с площ 257,00кв.м., ул.”Роза”, гр.Варна, при граници: ПИ №2553.773, ПИ 
№2553.223, ПИ №2553.222, ПИ №2553.226, ПИ №2553.225, ПИ №2553.217, ПИ №2553.214;
- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ ПИ №10135.2553.774, с площ 257,00 кв.м., ул.”Роза”, гр.Варна, 
при граници- ПИ №2553.773, ПИ №2553.223, ПИ №2553.222, ПИ №2553.226, ПИ №2553.225, 
ПИ №2553.217, ПИ №2553.214; 
- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с продажба на 
162,00 кв.м. ид.ч. от имот-частна общинска собственост, представляващ ПИ 
№10135.2556.278, целият с площ 324,00 (триста двадесет и четири)кв.м., гр.Варна, 
ул.”Христина Морфова”№ 7 (седем);
- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване 
на съсобственост чрез продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ 
126,44кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5510.501, с площ 1097,00 кв.м., кв.Галата, гр.Варна, 
ул.”Кап. І-ви ранг Георги Купов”№45, при граници:ПИ №5510.502, ПИ №5510.124, ПИ 
№5510.500, ПИ №5510.499; 
- прекратяване на съсобствеността чрез продажба на имот- частна общинска собственост, 
представляващ  126,44кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5510.501, целият с площ 1097,00 кв.м., 
кв.Галата, гр.Варна, ул.”Кап. І-ви ранг Георги Купов”№45, при граници: ПИ №5510.502, 
ПИ №5510.124, ПИ №5510.500, ПИ №5510.499;
- допълване на “Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2010 г.”, приета с Решение № 1948-2(20)/17.02.2010  г. на Общински съвет 
Варна;
- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на 43,00кв.м. ид.ч. от частта на Община Варна, 
представляваща 242,50кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5505.249, целият с площ 399,00 кв.м., 
гр.Варна, ул.”Кирил и Методий”№129, при граници: ПИ №5505.248, ПИ №5505.250, ПИ 



№5505.283; 
- прекратяване на съсобствеността чрез продажба на 43,00кв.м. ид.ч. от частта на Община 
Варна, представляваща 242,50кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5505.249, целият с площ 399,00 кв.м., 
гр.Варна, ул.”Кирил и Методий”№129, при граници: ПИ №5505.248, ПИ №5505.250, ПИ 
№5505.283;
- отмяна на Решение № 1219-5 по Протокол №14/01,02.04.2009г. на Общински съвет – Варна;
- одобряване на намалена пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ 16,83кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3516.60, целият с площ 319,00 кв.м., гр.Варна, 
ул.”Киро Радев”5,5а, при граници:ПИ №3516.78, ПИ №3516.54, ПИ №3516.59, ПИ 
№3516.68, ПИ №3516.69;
- прекратяване на съсобствеността чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ 16,83 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3516.60, целият с площ 319,00 кв.м., гр.Варна, 
ул.”Киро Радев”5,5а, при граници: ПИ №3516.78, ПИ №3516.54, ПИ №3516.59, ПИ 
№3516.68, ПИ №3516.69;
- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 83,00кв.м. 
ид.ч. от ПИ №10135.2515.3094, с площ 808,00кв.м., с.о.”Ален мак”, гр.Варна, при граници: 
ПИ №2515.9559, ПИ №2515.9702, ПИ №2515.263, ПИ №2515.264, ПИ №2515.9618;
- прекратяване на съсобствеността чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ 83,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2515.3094, с площ 808,00кв.м., с.о.„Ален 
мак”, гр.Варна, при граници: ПИ №2515.9559, ПИ №2515.9702, ПИ №2515.263, ПИ 
№2515.264, ПИ №2515.9618;
- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна, представляваща 240,00кв.м. ид.ч. от УПИ XVI- 219, с 
площ 740,00 кв.м., кв.40, с.Тополи, Община Варна, ул."Стоян Буйнов" № 25, при 
граници:УПИ XVII-218, УПИ Х-225, УПИ XV-220;
- прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ 240,00кв.м. ид.ч. от УПИ XVI-219, с площ 740,00 кв.м., кв.40, с.Тополи, 
Община Варна, ул."Стоян Буйнов"№25, при граници: УПИ XVII-218, УПИ Х-225, УПИ XV-
220, ул."Стоян Буйнов";
- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 24,00кв.м. 
ид.ч. от ПИ №10135.2520.6102, с площ 791,00кв.м., с.о."Траката", гр.Варна, при граници: 
ПИ №2520.1794, ПИ №2520.9519, ПИ №2520.1795, ПИ №2520.9546, ПИ №2520.6100;
- прекратяване на съсобствеността чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ 24,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2520.6102, с площ 791,00кв.м., с.о.„Траката", 
гр.Варна;
- одобряване на пазарна оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна,  45.00 кв. м 
идеални части от ПИ 10135.2510.499 целия с площ  657.00 м2,  с административен адрес  гр. 
Варна, с.о „Добрева чешма”;
- прекратяване на съсобствеността чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, с.о „Добрева чешма”,  представляващ 45.00  кв.м. идеални 
части от ПИ 10135.2510.499;
- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно наддаване 
за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ № V-286(пет-двеста 
осемдесет и шест), с площ 960,00 кв. м., находящ се в с.Тополи, община Варна, ул.”Медвен”;
- провеждане на търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна общинска 
собственост,  находящ се  в    с. Тополи, община Варна, ул. ”Медвен”, представляващ УПИ 
№V-286 при граници ул.”Медвен”, УПИ №VІ(шест), УПИ №ІV-287; 
- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно наддаване 



за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ №10135.5403.3307 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди триста и седем), с площ 
627,00 (шестстотин двадесет и седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, м-т “Боровец-юг”;
- провеждане на търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна общинска 
собственост,  находящ се в гр. Варна, м-т “Боровец-юг”, представляващ ПИ 
№10135.5403.3307, с площ 627,00 кв.м., при граници: ПИ № 10135.5403.1518,  ПИ № 
10135.5403.9529, ПИ № 10135.5403.3308, ПИ №10135.5403.1519;
- одобряване на пазарна 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  ПИ № 10135.3516.24 с площ 314,00 
кв.м. (стар кадастър пл.№ 94), находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница” № 175;
- провеждане на публичен търг с явно наддаване   за продажба на имот частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, бул. „Сливница” № 175;
- отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
бул. “Чаталджа” № 49, 2-ри п.р., кв. 671,   представляващ  помещения - дял „А” с 
идентификатор № 10135.2557.41.4.61, І-ви етаж, вдясно от вход „Б” на жилищен блок – 
предмет на АОС № 3680/08.02.2006 г., а именно: канцелария с площ 20 кв.м. и коридор с   
площ 11,13 кв.м.,  с наемател Фондация “Морски съдби”,  за срок от 5 (пет) години; 
- даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за наем за ползване на част от имот 
– публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” № 18, 12-ти 
п.р., кв. 202а, УПИ ІV-„за училище”, СОУ “Елин Пелин” – предмет на АОС № 
1941/29.11.2000 г.;
- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, по реда на чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарна стойност на земя с площ 18,00 /осемнадесет/ кв.м. ид.ч. под обект 
модул № 15 (петнадесет), разположен в имот частна общинска собственост с идентификатор 
10135.4504.284 целия с площ 4 088,00 (четири хиляди и осемдесет и осем) м2, с 
административен адрес гр. Варна, жк. „Владислав Варненчик”; 
- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с продажба на 
10,69 /десет цяло и шестдесет и девет /кв.м. ид.ч. от ПИ № 10135.2562.9, целият с площ 
812,00 /осемстотин и дванадесет/ кв.м., съответствуващи на идеалната част от общите части 
на сградата и от правото на строеж за апартамента в размер на 1,3168 % ид.ч. – блок 4, ж.к. 
“Чайка”;
- одобряване на намалена пазарна оценка, във връзка с  учредяване право на строеж за 
пристрояване на рампа за инвалиди и стълби със застроена площ 18,00(осемнадесет) кв.м. 
към обособен обект с идентификатор 10135.2560.7.1.17, в сграда с идентификатор 
10135.2560.7.1, с административен адрес: бул."Осми приморски полк" № 112, гр.Варна; 
- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, м. „Добрева 
чешма”, представляваща земя с площ 90,00 (деветдесет) кв. м. идеални части от ПИ № 
10135.2510.885, целия с площ 854,00 кв. м., при граници на имота: ПИ № 10135.2510.1915, 
ПИ № 10135.2510.895, ПИ № 10135.2510.896, ПИ № 10135.2510.884, ПИ № 10135.2510.9086 
и ПИ № 10135.2510.887;
- прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, м. „Добрева чешма”, представляващ земя с площ 90,00 (деветдесет) 
кв. м. идеални части от ПИ № 10135.2510.885, целия с площ 854,00 кв. м., при граници на 
имота: ПИ № 10135.2510.1915, ПИ № 10135.2510.895, ПИ № 10135.2510.896, ПИ № 
10135.2510.884, ПИ № 10135.2510.9086 и ПИ № 10135.2510.887;
- одобряване на пазарна оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 20.00 (двадесет) 
м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2520.213 целия с площ  890.00 м2, находящ 
се в гр. Варна, с.о. „Траката”.



- прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на съсобственика на имот-частна 
общинска собственост с административен адрес гр. Варна, с.о „Траката”, представляващ 
20.00 (двадесет) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2520.213 целия с площ  
890.00 м2, ; 
- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, С. О. 
„Планова, представляваща земя с площ 84,00 кв. м. идеални части от ПИ № 759;
- прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, с. о. „Планова”, представляващ земя с площ 84,00 кв. м. идеални 
части от ПИ № 759;
- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с. о. 
„Сълзица”, представляваща земя с площ 453,00 (четиристотин петдесет и три) кв. м. 
идеални части от ПИ  № 399; 
- прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на съсобственика на имот – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, с. о. „Сълзица”,  представляващ земя с площ 453,00 кв. 
м. идеални части от ПИ № 399;
- одобряване на пазарна оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 136.00 м2 
идеални части от  ПИ  с идентификатор  № 10135.3513.285 целия с площ  346,00 м2,  с 
административен адрес, гр. Варна, ул. „Чинар” № 7;
- прекратяване на съсобствеността, чрез продажба на съсобственика на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна,  ул. „Чинар” № 7;
- одобряване на пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с. о. 
„Ментеше”, представляващ ПИ № 1265 с площ 288,00 кв. м., при граници: ПИ № 9549;
- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска   собственост, находящ се в гр. Варна, с. о. „Ментеше”, представляващ ПИ № 
1265;
- одобряване на пазарна оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна,  5.00  (пет) м2 
идеални части от ПИ 10135.2510.729 целия с площ  547.00 м2, с административен адрес в гр. 
Варна, с.о „Добрева чешма”; 
- прекратяване на съсобствеността между Община Варна и Тодор Григоров Тодоров, чрез 
продажба на съсобственика на имот-частна общинска собственост, с административен адрес 
гр. Варна, с.о „Добрева чешма”,  представляващ 5.00  (пет) м2 идеални части от ПИ 
10135.2510.729;
- одобряване на пазарната оценка, във връзка с продажбата  на 7.50 (седем цяло и петдесет 
стотни) м2 идеални части съответстващи на застроената площ на обект - магазин  № 15 
(петнадесет), находящ се в  Търговски комплекс до бл. 20 в ж.к „Владислав Варненчик”;
- променя предназначението на жилище от фонд “Резервен” във фонд “Настаняване на 
наематели с установени жилищни нужди”, находящо се в гр. Варна, ул. “Димитър Станчев” 
№ 7, ет. 2 и 3, ап. 7 с АОС 4219/14.03.2007 г. 
Докл.: О. СИМЕОНОВ –   Председател ПК

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39
         Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я : 
2595-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 31, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна и по предложение на Председателя на 
Общински съвет – Варна с вх. № ОС-10-9303/52/21.09.2010 г., Общински съвет – Варна 



приема изменения в чл. 8, ал. 1 от „Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество”, в следния смисъл:
Чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ да придобие следния вид: “Имотите и вещите – публична общинска 
собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на 
юридическите лица и звена на общинска бюджетно издръжка могат да се предоставят 
безвъзмездно за управление за срок от 10 /десет/ години и на други юридически лица на 
бюджетна издръжка или на общински еднолични търговски дружества с решение на 
Общинския съвет.”
/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

 
              2596-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 11, ал. 1, чл.12, ал. 
4 от ЗОС, чл. 6, ал. 4 и чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Председателя на 
Общински съвет – Варна с вх. № ОС-10-9302/190/03.09.2010 г., Общински съвет – Варна 
предоставя на “Ученическо и столово хранене” ЕАД безвъзмездно за управление за срок от 
7 години части от имоти публична – общинска собственост съгласно Приложение № 1, с 
оглед извършване на услуги необходими за задоволяване на потребностите от организирано 
ученическо и столово хранене.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 10/

 
              2597-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага 
на Кмета на Община Варна да представи финансово-икономически анализ, на дейността на 
“Ученическо и столово хранене” ЕАД и “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД за 
последните 3 години /2008, 2009, 2010 г./, както и прогнозен анализ при създаването на ОП 
“Детско и ученическо хранене”, в срок до 31.03.2011 г.
/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
2598-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, ал.5 от ЗОС, във връзка с 
чл.48, ал 1, т.1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № О-10-
9303/58/16.07.2010 г., Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване  на 
 Основно училище “П.Р. Славейков” - гр. Варна  върху   недвижим имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Дрин” № 1, 4-ти п.р., кв. 416, вх. Д, представляващ 
помещения със застроена площ 255 (двеста петдесет и пет) кв.м., разположени на първи етаж 
от 9-етажен жилищен блок, състоящ се от: входно стълбище, гардеробно помещение, две 
стаи, две зали, коридор, два тоалета.
Граници на имота: ул. „Дрин”, ул. „Радко Димитриев”, вх. „Д”, стълбищна  площадка.
За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 435/28.11.1997г.
Безвъзмездното право на ползване се учредява на ОУ “П.Р.Славейков” -гр. Варна за срок от 
10 (десет) години. 
Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването на договор за 
безвъзмездно право на ползване върху описания имот.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 12/

              2599-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от 
ЗОС, във връзка с чл. 6, ал. 4 и 5 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД-10-2600/452/03.06.2010 г., Общински съвет – Варна предоставя за безвъзмездно 
управление  на Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай 
Коперник”, имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, парк Морска 
градина, НАОП “Николай Коперник”,  представляващ масивна триетажна сграда на сутерен 
със застроена площ 582 (петстотин осемдесет и два)  кв.м. Граници на имота: тревни площи 
и алеи.



За имота има съставен акт за публична общинска собственост № 909/02.12.1998 г. 
Безвъзмездното управление се учредява на НАОП “Н. Коперник” за срок от 10 (десет) 
години.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно управление на имота с  НАОП “Н. Коперник”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 12/ 
2600-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 48, ал.1 от НРПУРОИ  и във връзка с 
чл.39, ал. 4 от ЗОС, чл. 18 и чл. 50, ал.2 от Закон за физическото възпитание и спорта и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-3500/79/28.07.10 г., Общински съвет 
– Варна дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване (почасов график) в 
полза на Сдружение “Скейт клуб Варна”, върху „скейтборд парк”, представляващ част от 
Спортно-атракционен комплекс “Младост”, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, ІІ-ри 
м.р., кв. 9,  ПИ № 10135.3512.240 (УПИ Х-233, 234-„за спортно-атракционен комплекс”), 
актуван с АОС № 4915/10.04.2008г. и АОС № 5638/14.04.2009г.
Безвъзмездното право на ползване, в полза на  Сдружение ”Скейт клуб Варна”, да се учреди 
за срока  по решение № 1234-10 по Протокол №14/01,02.04.2009 г. на Общински съвет-Варна 
– 31.12.2011г.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор със Сдружение ”Скейт клуб Варна”, за подробно уреждане на 
взаимоотношенията между страните, съгласно действащото законодателство и решенията на 
Общински съвет – Варна.
Съгласно чл. 23 от “Правилник за дейността на ОП “Спорт за всички”,  Управителят на ОП 
“Спорт за всички” да изготви и съгласува графика за почасово ползване на „скейтборд парк” 
в Спортно-атракционен комплекс “Младост”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 12/

              2601-5. 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-
10-9302/96/24.08.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставена за 
безвъзмездно управление  на Кметство-с.Константиново част от имот-частна общинска 
собственост, находящ се в с. Константиново, Читалище, кв. 26, ПИ № 416,  представляващ 
масивна  двуетажна  сграда  със застроена площ 472  кв.м. – предмет на АОС № 
2847/12.03.2004 г., а именно: клуб и стълбище на І-ви етаж с обща площ – 70,50 кв.м. и две 
канцеларии, коридор, стълбище, кинокабина и балкон на ІІ-ри етаж с обща площ -109,53 
кв.м. 
Безвъзмездното управление се учредява на Кметство-с.Константиново  за срок от 5 (пет) 
години.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед  за 
безвъзмездно управление на Кметство-с.Константиново, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 12/

              2602-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, ал.4 от ЗОС, във 
връзка с чл.48, ал 1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-9-9200/135/24.08.2010 г., Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на 
ползване на Народно читалище „Христо Смирненски”-гр. Варна върху имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Трошево”, 16-ти п.р., блок 49, ет.1, 
представляващ занималня със застроена площ 124,25 (сто двадесет и четири цяло двадесет и 
пет стотни) кв.м., състоящ се от коридор, две занимални, помещение-игротека, гардероб, 
канцелария, два санитарни възела, склад и коридор. 



Граници на имота: стълбище, проход, тераса, тревна площ, паркинг.
За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 1399/07.09.1999 г.
Безвъзмездното право на ползване се учредява на Народно читалище „Христо Смирненски” - 
гр. Варна за срок от 2 (две) години. 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху описания имот.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 12/

              2603-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  § 78, ал. 2 от ЗОС и във връзка чл. 
21 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9200/692/2306.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за сключване на анекс към 
Договор за наем № Д-9-9200/801/01.06.2009г., сключен с Сдружение “Федерация за 
приятелство с народите на Русия и ОНД”  за ползване на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Ген. Скобелев” № 56, представляващ сграда с 
идентификатор 10135.2557.327.2 със застроена площ 64 (шестдесет и четири) кв.м., състояща 
се от два етажа и таван, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2557.327  по 
кадастралната карта на район „Приморски – предмет на АОС № 3329/20.04.2005 г., за 
удължаване срока на договора на  10 (десет) години, считан от датата на сключване на 
Договор за наем № Д-9-9200/801/01.06.2009 г.
Общински съвет – Варна дава съгласие Сдружение “Федерация за приятелство с народите на 
Русия и ОНД” да извърши ремонтни дейности на стойност на 140 498,00 лв. с включен ДДС 
в срок до 31.12.2011 г., като задължава Кмета на Община Варна при сключване на анекса към 
Договор за наем № Д-9-9200/801/01.06.2009 г., да бъде включена клаузата, в случай на 
неизвършване на ремонтните дейности в посочения срок, Община Варна има право 
едностранно да развали договор №  Д-9-9200/801/01.06.2009 г.,  без предизвестие.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

              2604-5. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.1 от ЗОС и чл.33, 
предл.1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на община Варна с вх. № Д-7-
9200/1340/03.08.10 г., Общински съвет Варна одобрява предложения проекто-договор за 
доброволна делба между Община Варна и „Пътища и мостове” ЕООД на поземлени имоти: 
ПИ 10135.2556.358 /десет хиляди сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин петдесет и 
шест точка триста петдесет и осем/, с площ 3266 кв.м., съставляващ УПИ ІV – „За офиси”, 
кв.595, по плана на 5 м.р. на гр.Варна и ПИ  10135.2556.1 /десет хиляди сто тридесет и пет 
точка две хиляди петстотин петдесет и шест точка едно /, с площ 1671 кв.м., съставляващ 
УПИ ІІІ-„За жилищно строителство и обезщетяване на собствениците от пробива на бул. 
„В.Левски” и др. общ. мероприятия”, кв.595, по плана на 5 м.р. на гр.Варна и упълномощава 
Кмета на Община Варна да издаде заповед и подпише договора за делба, представляващ 
приложение към настоящото решение.
Всички разходи и разноски, свързани с подялбата на горепосочените имоти, вкл. такса за 
вписване на договора за делба в Служба по вписвания към Агенцията за вписвания да бъдат 
за сметка на „Пътища и мостове” ЕООД.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната 
сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 
2605-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и 
по предложение от кмета на община Варна с вх. № ЗАО 44712/30.07.10 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 154,00кв.м. 



ид.ч. от ПИ №779, с площ 1054,00кв.м., с.о.”Планова”, гр.Варна, при граници: ПИ №9558, 
път, ПИ №778, в размер на 7294,00 лева без ДДС, при пазарна стойност за 1(един)кв.м. – 
47,36(четиридесет и седем лева и тридесет и шест стотинки) лева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

              2606-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с 
чл.33, предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по предложение от кмета на община Варна с вх. 
№ ЗАО 44712/30.07.10 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността 
м/у Община Варна и Латинка Стефанова Капитанова, и Георги Петров Недев, при равни 
квоти, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ 154,00кв.м. ид.ч. 
от ПИ №779, с площ 1054,00кв.м., с.о.„Планова”, гр.Варна, при граници: ПИ №9558, път и 
ПИ №778. Продажбата да се извърши по одобрената по Решение на Общинския съвет – 
Варна № 2605-5(27)/06, 07.10.2010 г.  пазарна цена в размер на 7294,00лева без ДДС.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5806/20.08.2009г.   
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната 
сделка. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

              2607-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 
от ЗОС и  по предложение от кмета на община Варна с вх. № ЗАО 14930, 16829, 
16827/30.07.10 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от 
лицензиран оценител на имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба 
на частта на Община Варна, представляваща 20,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3515.275, целият 
с площ 170,00 кв.м., ул.”Любов”№15, гр.Варна, при граници:ПИ №3515.276, ПИ №3515,292, 
ПИ №3515.293, ПИ №3515.274, ПИ №3515.269, в размер на 8010,00 лева без вкл. ДДС, при 
пазарна стойност на 1(един)кв.м. - 400,50 (четиристотин лева и петдесет стотинки) лева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

 

              2608-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с 
чл.33, предложение 2 и по реда на чл.34 от НРПУРОИ и  по предложение от кмета на община 
Варна с вх. № ЗАО 14930, 16829, 16827/30.07.10 г., Общински съвет – Варна решава да се 
прекрати съсобствеността м/у Община Варна от една страна и Хриска Цончева Колева, Донка 
Христова Илиева, и Васил Цончев Василев от друга страна, чрез продажба на имот – частна 
общинска собственост, представляваща 20,00 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3515.275, целият с 
площ 170,00 кв.м., ул.”Любов”№15, гр.Варна, при граници: ПИ №3515.276, ПИ №3515.292, 
ПИ №3515.293, ПИ №3515.274, ПИ №3515.269. Продажбата да се извърши, по одобрената по 
т.І пазарна цена в размер на 8010,00лева без вкл. ДДС, на горепосочените съсобственици при 
следните квоти:
1. Хриска Цончева Колева – 3,34 кв.м. ид.ч. на стойност 1337,67 лева; 
2. Васил Цончев Василев   – 3,34 кв.м. ид.ч. на стойност 1337,67 лева;
3. Донка Христова Илиева – 13,32кв.м. ид.ч. на стойност 5334,66лева. 
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 4840/15.01.2008г.   
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната 
сделка. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

              2609-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 



от ЗОС и по предложение от Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО 35810/30.07.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ 126,44кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5510.501, с площ 1097,00 кв.м., 
кв.Галата, гр.Варна, ул.”Кап. І-ви ранг Георги Купов”№45, при граници:ПИ №5510.502, 
ПИ №5510.124, ПИ №5510.500, ПИ №5510.499, в размер на 20126,00 лева без ДДС, при 
пазарна стойност за 1(един)кв.м. – 159,17(сто петдесет и девет лева и седемнадесет 
стотинки)лева. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/
2610-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.33, 
предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по предложение от Кмета на Община Варна с вх.№ 
ЗАО 35810/30.07.2010 г., Общински съвет –Варна решава да се прекрати съсобствеността м/у 
Община Варна и Кръстина Кръстева Тодорова, и Никола Христов Тодоров, при равни квоти, 
чрез продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ  126,44кв.м. ид.ч. от 
ПИ №10135.5510.501, целият с площ 1097,00 кв.м., кв.Галата, гр.Варна, ул.”Кап. І-ви ранг 
Георги Купов”№45, при граници: ПИ №5510.502, ПИ №5510.124, ПИ №5510.500, ПИ 
№5510.499. Продажбата да се извърши по одобрената по т.І пазарна цена в размер на 
20126,00лева без ДДС.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №3027/14.05.2004г.   
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната 
сделка. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

              2611-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 16573/20.08.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 43,00кв.м. ид.ч. от частта на 
Община Варна, представляваща 242,50кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5505.249, целият с площ 
399,00 кв.м., гр.Варна, ул.”Кирил и Методий”№129, при граници: ПИ №5505.248, ПИ 
№5505.250, ПИ №5505.283, в размер на 9030,00 лева без включен ДДС, при пазарна стойност 
за 1(един)кв.м. – 210(двеста и десет) лева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

              2612-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с 
чл.33, предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 16573/20.08.2010 г., Общински съвет – Варна  решава да се прекрати 
съсобствеността м/у Община Варна и Светлана Иванова Лесичкова, и Атанас Димитров 
Лесичков, при равни квоти, чрез продажба на 43,00кв.м. ид.ч. от частта на Община Варна, 
представляваща 242,50кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.5505.249, целият с площ 399,00 кв.м., 
гр.Варна, ул.”Кирил и Методий”№129, при граници: ПИ №5505.248, ПИ №5505.250, ПИ 
№5505.283. Продажбата да се извърши по одобрената по Решение на Общинския съвет – 
Варна № 2611-5(27)/06, 07.10.2010 г. пазарна цена в размер на 9030,00лева без ДДС.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5235/14.10.2008г.   
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната 
сделка. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

 



              2613-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  ЗАО 23807/26.08.2010 г., 
Общински съвет – Варна намалява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ 16,83кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3516.60, целият с площ 319,00 
кв.м., гр.Варна, ул.”Киро Радев”5,5а, при граници:ПИ №3516.78, ПИ №3516.54, ПИ 
№3516.59, ПИ №3516.68, ПИ №3516.69, от 4 800 лв. без ДДС на 2 524,50 (две хиляди 
петстотин двадесет и четири лева и петдесет стотинки) лева без ДДС, при пазарна стойност 
на 1(един)кв.м. – 150,00 (сто и петдесет) лева.  
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

              2614-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с 
чл.33, предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. №  ЗАО 23807/26.08.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността м/у Община Варна и Васил Милчев Филипов, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, представляващ 16,83 кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.3516.60, целият с 
площ 319,00 кв.м., гр.Варна, ул.”Киро Радев”5,5а, при граници: ПИ №3516.78, ПИ 
№3516.54, ПИ №3516.59, ПИ №3516.68, ПИ №3516.69. Продажбата да се извърши по 
одобрената по Решение на Общинския съвет – Варна № 2613-5(27)/06, 07.10.2010 г.  пазарна 
цена в размер на 2 524,50 (две хиляди петстотин двадесет и четири лева и петдесет стотинки) 
лева без ДДС. 
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №2631/29.01.2004 г.   
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната 
сделка. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

              2615-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 537/26.08.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 83,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2515.3094, с площ 808,00кв.м., с.о.”Ален 
мак”, гр.Варна, при граници: ПИ №2515.9559, ПИ №2515.9702, ПИ №2515.263, ПИ 
№2515.264, ПИ №2515.9618, в размер на 6873,00лева без ДДС, при пазарна стойност на 
1(един)кв.м. – 82,81(осемдесет и два лева и осемдесет и една стотинки)лева. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

              2616-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с 
чл.33, предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 537/26.08.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността 
м/у Община Варна и Стойчо Стоянов Стоянов, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ 83,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2515.3094, с площ 808,00кв.м., 
с.о.„Ален мак”, гр.Варна, при граници: ПИ №2515.9559, ПИ №2515.9702, ПИ №2515.263, 
ПИ №2515.264, ПИ №2515.9618. Продажбата да се извърши по одобрената по Решение на 
Общинския съвет – Варна № 2615-5(27)/06, 07.10.2010 г.  пазарна цена в размер на 6873,00 
лева без ДДС. 
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5834/23.02.2010г.   
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната 
сделка. 
/Резултати от поименно явно гласуване:



за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/
2617-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.З от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 38288/20.08.2010 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 240,00 кв.м. ид.ч. 
от УПИ XVI-219, с площ 740,00 кв.м., кв.40, с.Тополи, Община Варна, ул."Стоян Буйнов" № 
25, при граници:УПИ XVII-218, УПИ Х-225, УПИ XV-220, ул."Стоян Буйнов", в размер на 
6360,00 лева без ДДС, при пазарна стойност за 1(един)кв.м.- 26,50 (двадесет и шест лева и 
петдесет стотинки) лева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

 

              2618-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с 
чл.ЗЗ, предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 38288/20.08.2010 г., Общински съвет –Варна решава да се прекрати 
съсобствеността м/у Община Варна от една страна и Водичка Атанасова Сегова, Димитър 
Георгиев Сегов, Иринка Толева Сегова, Владо Атанасов Сегов, и Стилияна Атанасова Сегова 
от друга страна, чрез продажба на имот-частна общинска собственост,
представляващ 240,00кв.м. ид.ч. от УПИ XVI-219, с площ 740,00 кв.м.,
кв.40, с.Тополи, Община Варна, ул."Стоян Буйнов"№25, при граници: УПИ
XVII-218, УПИ Х-225, УПИ XV-220, ул."Стоян Буйнов". Продажбата да се
извърши по одобрената по Решение на Общинския съвет – Варна № 2617-5(27)/06, 07.10.2010 
г.  пазарна цена в размер на 6360,00лева без
ДДС на горепосочените съсобственици при следните квоти: 
1. Водичка Атанасова Сегова  - 53,34 кв.м. ид.ч. на стойност - 1413,51 лева
2. Димитър Георгиев Сегов  - 93,33 кв.м. ид.ч. на ст-ст   - 2473,25 лева
З. Иринка Толева Сегова  - 53,33 кв.м. ид.ч. на ст-ст       - 1413,24 лева
4. Владо Атанасов Сегов  - 20,00 кв.м. ид.ч. на ст-ст  - 530,00 лева
5. Стилияна Атанасова Сегова - 20,00 кв.м. ид.ч. на ст-ст  - 530,00 лева
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5872/19.10.2009 г.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната 
сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

 

                2619-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.З 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 34371/20.08.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 24,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2520.6102, с площ 791,00кв.м., 
с.о."Траката", гр.Варна, при граници: ПИ №2520.1794, ПИ №2520.9519, ПИ №2520.1795, 
ПИ №2520.9546, ПИ №2520.6100, в размер на 2070,00лева без ДДС, при пазарна стойност за 
1(един)кв.м. 86,25(осемдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки)лева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

 

                2620-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с 
чл.ЗЗ, предложение 2 и чл.34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 34371/20.08.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 



съсобствеността м/у Община Варна и Николай Жейнов Колев, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, представляващ 24,00кв.м. ид.ч. от ПИ №10135.2520.6102, с площ 
791,00кв.м., с.о.„Траката", гр.Варна, при граници: ПИ №2520.1794, ПИ №2520.9519, ПИ 
№2520.1795, ПИ №2520.9546, ПИ №2520.6100. Продажбата да се извърши по одобрената по 
Решение на Общинския съвет – Варна № 2619-5(27)/06, 07.10.2010 г.  пазарна цена в размер 
на 2070,00 лева без ДДС.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5871/19.10.2009г.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната 
сделка.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

 

                2621-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 40409/20.08.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна,  45.00  (четиридесет и пет) м2 идеални части от ПИ 10135.2510.499 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.четиристотин деветдесет и девет) целия с площ 
 657.00 (шестстотин петдесет и седем) м2,  с административен адрес  гр. Варна, с.о „Добрева 
чешма” в размер на  1 522,00 (хиляда петстотин двадесет и два ) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) м2 33,82 (тридесет и три лева и осемдесет и две стотинки) лева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

 

                2622-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, 
предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна  и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ЗАО 40409/20.08.2010 г., Общински съвет - Варна  реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна  Георги Христов 
Георгиев, ЕГН , чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен 
адрес гр. Варна, с.о „Добрева чешма”,  представляващ 45.00  (четиридесет и пет) м2 
идеални части от ПИ 10135.2510.499 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
и десет.четиристотин деветдесет и девет) целия с площ  657.00 (шестстотин петдесет и 
седем) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.2510.486 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин и десет. четиристотин осемдесет и шест),  ПИ № 10135.2510.781 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. седемстотин осемдесет и едно), ПИ 
№ 10135.2510.780 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. 
седемстотин и осемдесет), ПИ № 10135.2510.965 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин и десет. деветстотин шестдесет и пет), ПИ № 10135.2510.779 (десет хиляди 
сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. седемстотин седемдесет и девет),  ПИ № 
10135.2510.9086 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. девет 
хиляди и осемдесет и шест) на съсобственика  Георги Христов Георгиев, ЕГН 
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 5874/26.10.2009 
г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 1 522,00 
(хиляда петстотин двадесет и два ) лева, без включен ДДС  на   Георги Христов Георгиев, 
ЕГН 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната 
сделка. 
/Резултати от поименно явно гласуване:



за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

              2623-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  ЗАО 330/20.09.2010 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, м. „Добрева чешма”, представляваща земя с площ 90,00 (деветдесет) кв. м. идеални 
части от ПИ № 10135.2510.885 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.осемстотин осемдесет и пет), целия с площ 854,00 (осемстотин петдесет и четири) кв. 
м., при граници на имота: ПИ № 10135.2510.1915 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и десет.хиляда деветстотин и петнадесет), ПИ № 10135.2510.895 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.осемстотин деветдесет и пет), ПИ № 
10135.2510.896 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.осемстотин 
деветдесет и шест), ПИ № 10135.2510.884 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и десет.осемстотин осемдесет и четири), ПИ № 10135.2510.9086 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.девет хиляди осемдесет и шест) и ПИ № 
10135.2510.887 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.осемстотин 
осемдесет и седем), в размер на 4 400,00 (четири хиляди и четиристотин) лева без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. – 98,00 (деветдесет и осем) лева, без 
включен ДДС. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

 

              2624-5. 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 330/20.09.2010 г., Общински съвет – Варна реши да се прекрати съсобствеността 
между Община Варна, чрез продажба на съсобственика на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, м. „Добрева чешма”, представляващ земя с площ 90,00 
(деветдесет) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.2510.885 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и десет.осемстотин осемдесет и пет), целия с площ 854,00 
(осемстотин петдесет и четири) кв. м., при граници на имота: ПИ № 10135.2510.1915 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.хиляда деветстотин и петнадесет), 
ПИ № 10135.2510.895 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.осемстотин деветдесет и пет), ПИ № 10135.2510.896 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и десет.осемстотин деветдесет и шест), ПИ № 10135.2510.884 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.осемстотин осемдесет и 
четири), ПИ № 10135.2510.9086 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.девет хиляди осемдесет и шест) и ПИ № 10135.2510.887 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и десет.осемстотин осемдесет и седем). 
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 5634/22.02.2010 
г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – за сумата от  4 400,00 
(четири хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната 
сделка. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

              2625-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 51608/20.09.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 



Варна, 20.00 (двадесет) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2520.213 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин  и двадесет. двеста и тринадесет) целия с 
площ  890.00 (осемстотин и деветдесет) м2, находящ се в гр. Варна, с.о. „Траката”, в размер 
на  1 981.00 (хиляда деветстотин осемдесет и един) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) м2 99,05 (деветдесет и девет лева и пет стотинки). 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

              2626-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, 
предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО 51608/20.09.2010 г., Общински съвет - Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна и Калина Тодорова Пейкова, чрез продажба на 
съсобственика на имот-частна общинска собственост с административен адрес гр. Варна, с.о 
„Траката”, представляващ 20.00 (двадесет) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2520.213 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин  и двадесет. двеста и 
тринадесет) целия с площ  890.00 (осемстотин и деветдесет) м2, при граници на имота: ПИ 
№ 10135.2520.215 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин  и двадесет.двеста 
и петнадесет), ПИ № 10135.2520.214 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
и двадесет.двеста и четиринадесет), ПИ № 10135.2520.6023 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
две хиляди петстотин и двадесет.шест хиляди двадесет и три), ПИ № 10135.2520.6021 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин  и двадесет.шест хиляди двадесет и едно), 
ПИ № 10135.2520.9503 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и 
двадесет.девет хиляди петстотин и три), ПИ № 10135.2520.9590 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. две хиляди петстотин  и двадесет.девет хиляди петстотин и деветдесет)
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 6005/23.02.2010 
г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от  1 981.00 
(хиляда деветстотин осемдесет и един) лева, без включен  ДДС  на Калина Тодорова Пейкова. 

Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички дейности, 
необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

              2627-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 6377/20.09.2010 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, с. о. „Планова, представляваща земя с площ 84,00 (осемдесет и четири) кв. м. 
идеални части от ПИ № 759 (седемстотин петдесет и девет), целия с площ 1 184,00 (хиляда 
сто осемдесет и четири) кв. м., при граници на имота: ПИ № 757 (седемстотин петдесет и 
седем), ПИ № 758 (седемстотин петдесет и осем), ПИ № 532 (петстотин тридесет и две), ПИ 
№ 761 (седемстотин шестдесет и едно) и път, в размер на 4 000,00 (четири хиляди) лева без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. – 47,62 (четиридесет и седем лева и 
шестдесет и две стотинки) лева без включен ДДС. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

              2628-5. 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 6377/20.09.2010 г., Общински съвет – Варна реши да се прекрати съсобствеността 
между Община Варна и Петя Ангелова Цветкова и Марин Русев Цветков, СИО, чрез 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с. о. „Планова”, 
представляващ земя с площ 84,00 (осемдесет и четири) кв. м. идеални части от ПИ № 759 



(седемстотин петдесет и девет), целия с площ 1 184,00 (хиляда сто осемдесет и четири) кв. 
м., при граници на имота: ПИ № 757 (седемстотин петдесет и седем), ПИ № 758 
(седемстотин петдесет и осем), ПИ № 532 (петстотин тридесет и две), ПИ № 761 
(седемстотин шестдесет и едно) и път. 
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 5967/10.12.2009 
г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – за сумата от  4 000,00 
(четири хиляди) лева, без включен ДДС, на съсобствениците Марин Русев Цветков и Петя 
Ангелова Цветкова.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната 
сделка. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

2629-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 10971/20.09.2010 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, с. о. „Сълзица”, представляваща земя с площ 453,00 (четиристотин петдесет и три) 
кв. м. идеални части от ПИ  № 399 (триста деветдесет и девет), целия с площ 1 453,00 
(хиляда четиристотин петдесет и три) кв. м., при граници на целия имот: ПИ № 398 (триста 
деветдесет и осем), ПИ № 403 (четиристотин и три) и ПИ № 882 (осемстотин осемдесет и 
две), в размер на 18 800,00 (осемнадесет хиляди и осемстотин) лева без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. – 41,50 (четиридесет и един лева и петдесет стотинки) 
лева без включен ДДС. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

 

              2630-5. 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 10971/20.09.2010 г., Общински съвет – Варна реши да се прекрати съсобствеността 
между Община Варна и Нина Валентинова Кирчева, чрез продажба на съсобственика на имот 
– общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с. о. „Сълзица”,  представляващ земя с 
площ 453,00 (четиристотин петдесет и три) кв. м. идеални части от ПИ № 399 (триста 
деветдесет и девет), целия с площ 1 453,00 (хиляда четиристотин петдесет и три) кв. м., при 
граници на целия имот: ПИ № 398 (триста деветдесет и осем), ПИ № 403 (четиристотин и 
три) и ПИ № 882 (осемстотин осемдесет и две). 
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 5228/14.10.2008 
г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – за сумата от  18 800,00 
(осемнадесет хиляди и осемстотин) лева,  без включен ДДС.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната 
сделка. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

 

              2631-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС  и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 17044/17.09.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт 



оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, 136.00  (сто тридесет и шест) м2 идеални части от  ПИ  с идентификатор  № 
10135.3513.285(десет  хиляди  сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.двеста 
осемдесет и пет) целия с площ  346,.00 (триста четиридесет и шест) м2,  с административен 
адрес, гр. Варна, ул. „Чинар” № 7, в размер на  39 600,00 (тринадесет и девет хиляди и 
шестстотин) лева, без включен ДДС,  при пазарна стойност на 1 (един) м2  291,18 (двеста 
деветдесет и един лева и осемнадесет стотинки) лева. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

 

              2632-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, 
предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ЗАО 17044/17.09.2010 г., Общински съвет - Варна  решава да прекрати 
съсобствеността между Община Варна и Анка Илиева Велинова, чрез продажба на 
съсобственика на имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна,  
ул. „Чинар” № 7 (седем)  представляващ  136.00  (сто тридесет и шест) м2 идеални части от  
ПИ  с идентификатор  № 10135.3513.285(десет  хиляди  сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и тринадесет.двеста осемдесет и пет) целия с площ  346,.00 (триста четиридесет и 
шест) м2, при граници на имота:ПИ № 10135.3513.284 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и тринадесет.двеста осемдесет и четири), ПИ № 10135.3513.286 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.двеста осемдесет и шест),  ПИ 
№ 10135.3513.288 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.двеста осемдесет и осем), ПИ № 10135.3513.333 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.триста тридесет и три), ПИ № 10135.3513.283 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.двеста осемдесет и три) .
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 5187/30.09.2008 
г.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от   39 600,00 
(тринадесет и девет хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС на Анка Илиева Велинова. 
Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички дейности, 
необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

 

              2633-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/81/29.07.10 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 
№10135.5403.3750(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три 
хиляди седемстотин и петдесет), с площ 264,00 (двеста шестдесет и четири) кв. м., находящ 
се в гр. Варна, м-т “Боровец-юг”, при граници: ПИ № 10135.5403.1934, ПИ № 
10135.5403.1933, ПИ № 10135.5403.1932, ПИ №10135.5403.9551, ПИ №10135.5403.5201  в 
размер на 11 026,00(единадесет хиляди и двадесет и шест) лева без ДДС при пазарна 
стойност на 1 кв.м. – 41,77(четиридесет и един лева и седемдесет и седем стотинки).
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

              2634-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с 
чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/81/29.07.10 г., Общински съвет – Варна реши 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 №10135.5403.3750 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три.три хиляди седемстотин и петдесет), с площ 264,00(двеста 
шестдесет и четири)кв.м., при граници: ПИ № 10135.5403.1934, ПИ № 10135.5403.1933, ПИ 
№ 10135.5403.1932, ПИ №10135.5403.9551, ПИ №10135.5403.5201             
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 6060/20.04.2010 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена  11 026,00(единадесет хиляди и двадесет и шест)лева без ДДС. 
Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, 
в размер на 1 102,60 (хиляди сто и два лева и шестдесет стотинки) при следните 
Т Р Ъ Ж Н И      У С Л О В И Я  :
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които:
1.1.нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната агенция за 
приходите;
1.2.  нямат задължения към Община Варна;
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни документи;
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на 
едноличните търговци и юридическите лица (оригинал), а за фирмите, които не са 
пререгистрирани в Търговския регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация 
(оригинал) или заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта;
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – за еднолични търговци и 
юридически лица (оригинал);
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични 
търговци и юридически лица /оригинал/;
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. 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 не разгласа 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 1 102,60 (хиляда сто и два лева и 
шестдесет стотинки), 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 (двеста и петдесет) 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 преди провеждане на търга да 
се изиска от Агенцията по вписванията справка за наличието или липсата на тежести и 
искови молби на трети лица за права върху имота. Въз основа на резултатите от търга да 
издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

 
              2635-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 
от ЗОС  и по предложение от Кмета на Община Варна с вх.№РД10-9302/85/30.07.10 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ ПИ №10135.3511.535, с площ 2201,00кв.м., ж.к.”Възраждане”, гр.Варна, при 
граници: ПИ №3511.200, ПИ №3511.198, в размер на 715 340,00 лева, без включен ДДС. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

 
              2636-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с 
чл.28 от НРПУРОИ и по предложение от Кмета на Община Варна с вх.№РД10-
9302/85/30.07.10 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ ПИ 
№10135.3511.535, с площ 2201,00кв.м., ж.к.”Възраждане”, гр.Варна, при граници: ПИ 
№3511.200, ПИ №3511.198.  
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4821/14.12.2007г. 
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена 715 340(седемстотин и петнадесет хиляди триста и четиридесет)лева без ДДС
Общински съвет - Варна утвърждава стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена в 
размер на 71 534(седемдесет и една хиляди петстотин тридесет и четири)лева, при следните  
                            Т Р Ъ Ж Н И         У С ЛО В И Я  : 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които:
1.1.нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната агенция за 
приходите;
1.2. нямат задължения към Община Варна;
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни документи;
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на 
едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са 
пререгистрирани в Търговския регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация 
/оригинал/ или заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта;
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – за еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/;
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични 
търговци и юридически лица /оригинал/;



2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал;
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 
съответното подразделение на  Националната агенция за приходите – оригинал;
2.7.  удостоверение за липса на задължения за публични вземания към Община Варна от 
дирекция “Местни данъци” – оригинал;
2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна–оригинал;
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за фирмите, 
които нямат регистрация в Търговския регистър /оригинал/;
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател – за еднолични търговци и юридически 
лица;
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за получаване и запознаване 
с тръжните условия;
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 
търга, приложена към комплекта тръжни документи;
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за извършен оглед на имота;
2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 71 534лв., 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 преди провеждане на търга да 
се изиска от Агенцията по вписванията справка за наличието или липсата на тежести и 
искови молби на трети лица за права върху имота. Въз основа на резултатите от търга да 
издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

 

              2637-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-10-9303/76/30.07.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна общинска собственост, 
представляващ УПИ ХІV-общ., с площ 445,00кв.м., кв.28, с.Каменар, Община Варна, при 
граници: УПИ ХV-425, УПИ ІІ-общ., УПИ ІІІ-общ., УПИ ХІІІ-общ., улица, в размер на 
9448,00(девет хиляди четиристотин четиридесет и осем)лева без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1(един)кв.м.- 21,23(двадесет и един лева и двадесет и три стотинки)лева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

 

              2638-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с 
чл.28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-10-
9303/76/30.07.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІV-общ., 
с площ 445,00кв.м., кв.28, с.Каменар, Община Варна, при граници:УПИ ХV-425, УПИ ІІ-



общ., УПИ ІІІ-общ., УПИ ХІІІ-общ., улица.  
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5499/13.01.2009г. 
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена 9448,00(девет хиляди четиристотин четиридесет и осем)лева без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена в 
размер на 944,80лева  при следните 
Т Р Ъ Ж Н И         У С ЛО В И Я  : 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които:
1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната агенция за 
приходите;
1.2. нямат задължения към Община Варна;
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни документи;
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на 
едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са 
пререгистрирани в Търговския регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация 
/оригинал/ или заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта;
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – за еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/;
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични 
търговци и юридически лица /оригинал/;
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал;
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 
съответното подразделение на  Националната агенция за приходите – оригинал;
2.7.  удостоверение за липса на задължения за публични вземания към Община Варна от 
дирекция “Местни данъци” – оригинал;
2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна–оригинал;
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за фирмите, 
които нямат регистрация в Търговския регистър /оригинал/;
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател – за еднолични търговци и юридически 
лица;
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за получаване и запознаване 
с тръжните условия;
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 
търга, приложена към комплекта тръжни документи;
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за извършен оглед на имота;
2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 944,80лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна;
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от  100,00лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.
Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване на обявата за 
провеждане на търга до датата за подаване на тръжните документи.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна преди провеждане на търга да 



се изиска от Агенцията по вписванията справка за наличието или липсата на тежести и 
искови молби на трети лица за права върху имота. Въз основа на резултатите от търга да 
издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

 

              2639-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-10-9302/143/29.07.10 
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 
№10135.5403.880 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и 
три.осемстотин и осемдесет), с площ 885,00(осемстотин осемдесет и пет) кв.м., находящ се в 
гр. Варна, м-т “Боровец-юг”, при граници: ПИ № 10135.5403.879,  ПИ № 10135.5403.865, 
ПИ № 10135.5403.864, ПИ №10135.5403.3147, ПИ №10135.5403.9587 в размер на 47 200,00 
(четиридесет и седем хиляди и двеста) лева без ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. – 53,33 
лв.(петдесет и три лв. и тридесет и три стотинки).
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/
2640-5. 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. № ОС-10-9302/143/29.07.10 г., Общински 
съвет – Варна реши 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 № 10135.5403.880(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и 
три.осемстотин и осемдесет), с площ 885,00 (осемстотин осемдесет и пет) кв. м., при 
граници: ПИ № 10135.5403.879,  ПИ № 10135.5403.865, ПИ № 10135.5403.864, ПИ 
№10135.5403.3147, ПИ №10135.5403.9587                  
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 6019/19.02.2010 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване при начална тръжна 
цена 47 200,00 (четиридесет и седем  хиляди и двеста) лева без ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, 
в размер на 4 720,00(четири хиляди седемстотин и двадесет) 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. 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 4 720,00 (четири хиляди седемстотин 
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 500,00 (петстотин) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 
*  Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване на обявата за 
провеждане на търга до датата за подаване на тръжните документи. 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна преди провеждане на търга да 
се изиска от Агенцията по вписванията справка за наличието или липсата на тежести и 
искови молби на трети лица за права върху имота. Въз основа на резултатите от търга да 
издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

2641-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-10-9302/84/30.07.2010 г., Общински 
съвет – Варна намалява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ ПИ 
№10135.2553.774, с площ 257,00кв.м., ул.”Роза”, гр.Варна, при граници: ПИ №2553.773, ПИ 
№2553.223, ПИ №2553.222, ПИ №2553.226, ПИ №2553.225, ПИ №2553.217, ПИ №2553.214, 
от 153 700 лв. без ДДС на 128     500,00   / сто двадесет и осем хиляди и петстотин / лева  , без 
включен ДДС, при пазарна стойност за 1(един)кв.м. – 500,00 (петстотин) лева. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

 

              2642-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, във връзка с 
чл.28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-10-
9302/84/30.07.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ ПИ 
№10135.2553.774, с площ 257,00 кв.м., ул.”Роза”, гр.Варна, при граници- ПИ №2553.773, ПИ 



№2553.223, ПИ №2553.222, ПИ №2553.226, ПИ №2553.225, ПИ №2553.217, ПИ №2553.214.  
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №1338/12.08.1999г. 
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена 128     500,00 / сто двадесет и осем хиляди и петстотин / лева  , без ДДС
Общински съвет – Варна утвърждава стъпка за наддаване 10% от началната тръжна цена в 
размер на 12     850 (дванадесет хиляди осемстотин и петдесет) лева,   при следните  
Т Р Ъ Ж Н И         У С ЛО В И Я  : 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които:
1.1.нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната агенция за 
приходите;
1.2. нямат задължения към Община Варна;
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта тръжни документи;
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на 
едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са 
пререгистрирани в Търговския регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация 
/оригинал/ или заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта;
2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – за еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/;
2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични 
търговци и юридически лица /оригинал/;
2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи 
едноличните търговци и юридическите лица – оригинал;
2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 
съответното подразделение на  Националната агенция за приходите – оригинал;
2.7.  удостоверение за липса на задължения за публични вземания към Община Варна от 
дирекция “Местни данъци” – оригинал;
2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна–оригинал;
2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за фирмите, 
които нямат регистрация в Търговския регистър /оригинал/;
2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател – за еднолични търговци и юридически 
лица;
2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за получаване и запознаване 
с тръжните условия;
2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 
търга, приложена към комплекта тръжни документи;
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за извършен оглед на имота;
2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 12     850 лева  , платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна;
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 500,00 лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване на обявата за 
провеждане на търга до датата за подаване на тръжните документи.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 



дейности, необходими за правилното и законосъобразно провеждане на публичния търг, като 
въз основа на резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

 

              2643-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/94/20.08.2010 
г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ № V-
286(пет-двеста осемдесет и шест), с площ 960,00 (деветстотин и шестдесет) кв. м., находящ 
се в с.Тополи, община Варна, ул.”Медвен” при граници ул.”Медвен”, УПИ №VІ(шест), УПИ 
№ІV-287(четири-двеста осемдесет и седем) в размер на 41 690,00 (четиридесет и една хиляди 
шестстотин и деветдесет) лева без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 43,42 лв.
(четиридесет и три лева и четиридесет и две стотинки).
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

 

              2644-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 28 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/94/20.08.2010 г., 
Общински съвет – Варна реши да се проведе търг с явно наддаване за продажба на  
недвижим имот - частна общинска собственост,  находящ се  в          с. Тополи, община Варна, 
ул. ”Медвен”, представляващ УПИ №V-286(пет-двеста осемдесет и шест) при граници 
ул.”Медвен”, УПИ №VІ(шест), УПИ №ІV-287(четири-двеста осемдесет и седем).
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 5879/22.10.2009 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване при начална тръжна 
цена 41 690,00(четиридесет и една  хиляди шестстотин и деветдесет) лева без ДДС. 
Общински съвет - Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в 
размер на 4 169,00 (четири хиляди сто шестдесет и девет) 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. 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 не дължими 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 не разгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 
търга, приложена към комплекта тръжни документи;
2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за извършен оглед на имота;
2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 169,00 (четири хиляди сто 
шестдесет и девет) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 500,00 (петстотин) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 
44 70 00,  при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 
*  Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване на обявата за 
провеждане на търга до датата за подаване на тръжните документи. 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна преди провеждане на търга да 
се изиска от Агенцията по вписванията справка за наличието или липсата на тежести и 
искови молби на трети лица за права върху имота. Въз основа на резултатите от търга да 
издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

 

 
              2645-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/93/20.08.2010 
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 
№10135.5403.3307 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три 
хиляди триста и седем), с площ 627,00 (шестстотин двадесет и седем) кв.м., находящ се в гр. 
Варна, м-т “Боровец-юг”, при граници: ПИ № 10135.5403.1518,  ПИ № 10135.5403.9529, ПИ 
№ 10135.5403.3308, ПИ №10135.5403.1519 в размер на 25 900,00 (двадесет и пет хиляди и 
деветстотин) лева без ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. – 41,31 лв.(четиридесет и един лв. 
и тридесет и една стотинки).
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

              2646-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 28 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/93/20.08.2010 г., 
Общински съвет – Варна реши 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 №10135.5403.3307 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
четиристотин и три.три хиляди триста и седем), с площ 627,00 (шестстотин двадесет и 
седем) кв.м., при граници: ПИ № 10135.5403.1518,  ПИ № 10135.5403.9529, ПИ № 
10135.5403.3308, ПИ №10135.5403.1519                  
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 6046/20.04.2010 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване при начална тръжна 
цена 25 900,00 (двадесет и пет хиляди и деветстотин) лева без ДДС. 
Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, 
в размер на 2 590,00 (две хиляди петстотин и деветдесет) 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. 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 не дължими 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 не разгласа 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 2 590,00 (две 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 250,00 (двеста и петдесет) 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 преди провеждане на търга да 
се изиска от Агенцията по вписванията справка за наличието или липсата на тежести и 
искови молби на трети лица за права върху имота. Въз основа на резултатите от търга да 
издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

                2647-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/92/20.08.2010 
г., 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  ПИ № 10135.3516.24 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двадесет и четири) с 
площ 314,00 (триста и четиринадесет) м2(стар кадастър пл.№ 94), находящ се в гр. Варна, 
бул. „Сливница” № 175  при граници:  ПИ № 10135.3516.33 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.тридесет и три), ПИ 10135.3516.34 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.тридесет и четири), ПИ № 
10135.3516.25 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двадесет 
и пет), ПИ № 10135.3513.253 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
тринадесет.двеста петдесет и три), ПИ № 10135.3516.23 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и шестнадесет.двадесет и три)  в размер на  175 000,00 (сто седемдесет и 
пет хиляди) лева , без  включен ДДС.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

                                                                                                                                                                 
                  
2648-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 
28 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-
10-9302/92/20.08.2010 г., Общински съвет - Варна  реши да се проведе публичен търг с явно 
наддаване   за продажба на имот частна общинска собственост, с административен адрес гр. 
Варна, бул. „Сливница” № 175, поземлен имот  ПИ № 10135.3516.24 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двадесет и четири) с площ 314,00 (триста 
и четиринадесет) м2(стар кадастър пл.№ 94), при граници:  ПИ № 10135.3516.33 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.тридесет и три), ПИ 
10135.3516.34 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
шестнадесет.тридесет и четири), ПИ № 10135.3516.25 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и шестнадесет.двадесет и пет), ПИ № 10135.3513.253 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и тринадесет.двеста петдесет и три), ПИ № 
10135.3516.23 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.двадесет 
и три)
За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 3288/22.04.2005 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена  175 000,00 (сто седемдесет и пет хиляди) лева , без  включен ДДС. Стъпка на 
наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  17 500,00 (седемнадесет хиляди и 
петстотин) 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 17 500,00 (седемнадесет хиляди и 
петстотин) лева. 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 преди провеждане на търга да 
се изиска от Агенцията по вписванията справка за наличието или липсата на тежести и 
искови молби на трети лица за права върху имота. Въз основа на резултатите от търга да 
издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

              2649-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по на предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-10-



9302/194/16.09.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, С. О. „Ментеше”, представляващ ПИ № 1265 (хиляда двеста 
шестдесет и пет) с площ 288,00 (двеста осемдесет и осем) кв. м., при граници: ПИ № 9549 
(девет хиляди петстотин четиридесет и девет), ПИ № 1264 (хиляда двеста шестдесет и 
четири), ПИ № 1266 (хиляда двеста шестдесет и шест) и ПИ № 9547 (девет хиляди петстотин 
четиридесет и седем), в размер на 19 799,00 (деветнадесет хиляди седемстотин деветдесет и 
девет) лева без включен ДДС.  
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

 
 

              2650-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 28 от 
НРПУРОИ и по на предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-10-
9302/194/16.09.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска   собственост, находящ се в гр. 
Варна, С. О. „Ментеше”, представляващ ПИ № 1265 (хиляда двеста шестдесет и пет) с площ 
288,00 (двеста осемдесет и осем) кв. м., при граници: ПИ № 9549 (девет хиляди петстотин 
четиридесет и девет), ПИ № 1264 (хиляда двеста шестдесет и четири), ПИ № 1266 (хиляда 
двеста шестдесет и шест) и ПИ № 9547 (девет хиляди петстотин четиридесет и седем).
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 5361/20.11.2008 г.      
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена 19 799,00 (деветнадесет хиляди седемстотин деветдесет и девет) лева без 
включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от стартовата тръжна цена, в 
размер на 1 979,90 (хиляда деветстотин седемдесет и девет лева и деветдесет стотинки) лева.
ІІІ. 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 1 979,90 (хиляда деветстотин 
седемдесет и девет лева и деветдесет стотинки) лева, платими по IBAN: BG 36 CECB 9790 
3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;
2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ – я етаж в сградата на Община Варна срещу сумата от 100,00 (сто) лева, платима по 
IBAN: BG 49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване на обявата за 
провеждане на търга до датата за подаване на тръжните документи. 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна въз основа на резултатите от 
търга да издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

 

              2651-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  ЗАО 43258/16.09.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна,  5.00  (пет) м2 идеални части от ПИ 10135.2510.729 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и десет.седемстотин двадесет и девет) целия с площ  547.00 
(петстотин четиридесет и седем) м2, с административен адрес в гр. Варна, с.о „Добрева 
чешма”,  в размер на  490,00 (четиристотин и деветдесет) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) м2 98,00 (деветдесет и осем) лева. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

 

 

              2652-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, 
предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. №  ЗАО 43258/16.09.2010 г., Общински съвет - Варна  решава да 
прекрати съсобствеността между Община Варна и Тодор Григоров Тодоров, чрез продажба на 
съсобственика на имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, с.о 
„Добрева чешма”,  представляващ 5.00  (пет) м2 идеални части от ПИ 10135.2510.729 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.седемстотин двадесет и девет) целия 
с площ  547.00 (петстотин четиридесет и седем) м2, с административен адрес в гр. Варна, с.о 
„Добрева чешма”, при граници на имота: ПИ № 10135.2510.9072 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. две хиляди петстотин и десет. девет хиляди и седемдесет и две),  ПИ № 10135.2510.730 



(десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. седемстотин и тридесет), ПИ 
№ 10135.2510.728 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и десет. 
седемстотин двадесет и осем), ПИ № 10135.2510.9070 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин и десет. девет хиляди и седемдесет)  
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 6040/20.04.2010 
г. 
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от на  490,00 
(четиристотин и деветдесет) лева, без включен ДДС.   
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната 
сделка. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/
2653-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, предложение 2 от ЗОС, във 
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и реализиране на разпоредителна сделка на основание чл.35, ал.3 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО 47846/16.08.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка в размер на 48 600,00 (четиридесет и 
осем хиляди и шестстотин) лева без вкл. ДДС, изготвена от оценител на имоти, при пазарна 
стойност на 1(един)кв.м. – 300,00 (триста) лева, във връзка с продажба на 162,00(сто 
шестдесет и два) кв.м. ид.ч. от имот-частна общинска собственост, представляващ ПИ 
№10135.2556.278, целият с площ 324,00 (триста двадесет и четири)кв.м., гр.Варна, 
ул.”Христина Морфова”№ 7 (седем), по искане вх.№ЗАО 47846/03.12.2009г. от Веска 
Костова Костова, собственик на І-ви етаж от законно построената в имота жилищна сграда. 
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5233/20.10.2008г. 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната 
сделка. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

 

 

              2654-5. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал. 9, изречение 2 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/87/06.08.2010 г., Общински 
съвет – Варна допълва “Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2010 г.”, приета с Решение № 1948-2(20)/17.02.2010  г. на 
Общински съвет Варна, както следва:
1. Към точка 2.2 Имоти-общинска собственост за продажба чрез публичен търг, за които 
предстои вземане на решение от Общински съвет-Варна за продажбата им, респ. 
публично-частно партньорство от „Годишната програма за управление и разпродажба с 
имоти-общинска собственост за 2010 г.”, се добавя следния текст: 

№ 
АОС Административен адрес Правно основание 

1. 4841/2008 г. ул. „Дубровник” № 46 ПИ № 10135.2554.499 – 
703.00 м2

Чл. 35, ал. 1  - търг

2. 2175/2001 г. ул. „Арх.Петко Момилов” № 38 ПИ № 
10135.2554.482– 494,00м2 ведно със
сгради - сграда на един етаж с 

Чл. 35, ал. 1  - търг



№10135.2554.482.1 и застроена площ 
45,00кв.м.,
сграда на един етаж с №10135.2554.482.2 и 
застроена площ 29,00кв.м. и сграда на
един етаж с №10135.2554.482.3 и застроена 
площ 23,00кв.м.

3. 3747/2006 г. ул."Арх. Петко Момилов" №2 и 2а, 
10135.2554.474, целият с площ 359,00кв.м 

Чл. 35, ал. 1  - търг

4. 6165/2010 г. ж,.к.„Младост", 2м.р., ПИ№10135.3512.177, 
 целият с площ 5 252 кв.м

Чл. 35, ал. 1  - търг

5. 5881/209 г.  м.„Св. Никола", поземлен имот 
№10135.2526.953, целият с площ 1 652 кв.м., 
ведно със
сгради - сграда на един етаж с 
№10135.2526.953.1 и застроена площ 
114,00кв.м., сграда
на един етаж с №10135.2526.953.2 и застроена 
площ 4,00 кв.м., сграда на един етаж с
№10135.2526.953.3    и   застроена   площ   
4,00кв.м.    и    сграда   на   един   етаж   с
№10135.2526.953.4   и   застроена   площ   
27,00   кв.м.

Чл. 35, ал. 1  - търг

6. 1022/1999 г. “Южна промишлена зона”, поземлен имот 
№10135.5501.64, с площ 9453кв.м. 

Чл. 35, ал. 1  - търг

7. 5722/2009 г. Ул.“Подвис”, поземлен имот 
№10135.2554.531, с площ 3 331кв.м.

Чл. 35, ал. 1  - търг

8. 3216/2004 г. ул. „Дубровник” УПИ VІІІ –за студентски 
общежития и трафопост, кв.33 идентичен с 
ПИ № 10135.2554.42 – 2 294.00 м2

Чл. 35, ал. 1  - търг

9. 7/1996 г. ул. „Братя Бъгстон” 12 с ПИ № 10135.2558.7 – 
316.00 м2

Чл. 35, ал. 1  - търг

10. 6/1996 г. ул. „Братя Бъгстон” 14 с ПИ № 10135.2558.6 – 
330.00 м2

Чл. 35, ал. 1  - търг

11. 9/1996 г. ул. „Братя Бъгстон” 16 с ПИ № 10135.2558.5 – 
330.00 м2

Чл. 35, ал. 1  - търг

12. 3522/2005 г. ул. „Д-р Железкова” представляващ ПИ № 
10135.2559.238 – 1 780.00 м2

Чл. 35, ал. 1  - търг

2. Към точка 2.3. 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 2010 г.”, се добавя следния 
текст:

№ АОС Административен адрес Правно основание

1. 5750/2009 г. местност „Добрева чешма", 
представляващ 11.00 (единадесет) 
м2 идеални части от ПИ 
10135.2510.868 с площ 731.00 м2 

Чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС – ликвидиране 
на съсобственост

2.  ул. „Фантазия" № 31 31,00м2 
идеални части от ПИ с № 
10135.3513.439 с площ 271.00 м2 

Чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС – ликвидиране 
на съсобственост

3.  с. Звездица, местност „Под село", 
ЕКАТТЕ 30497 представляващ 
64.00 м2 идеални части от ПИ 
5050812 с площ 1006.00  м2;

Чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС – ликвидиране 
на съсобственост

4. 5550/2009 г. ул. „Антон Страшимиров" № 45, 
кв. 586, представляващ 146. м2 
идеални части от УПИ VП-22,2з 
(целия с площ 272.00  м2 

Чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС – ликвидиране 
на съсобственост

5 3661/2006 г.
6004/2010г.

ул."Чинар”№38 20,00 кв.м. ид.ч. 
от ПИ №10135.3513.399, с площ 
360,00 кв.м 

Чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС –  ликвидиране 
на съсобственост

6. 5519/2009 г.  ул."Керч"№13, представляващ
205,50кв.м. ид.ч. от ПИ 
№10135.5502.257, целият с площ 
393,00 кв.м. 

Чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС – ликвидиране 
на съсобственост

3.  Към точка 2.4. 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 2010 г.", се добавя следния текст:

№ АОС Административен адрес Правно основание 

1.  жк „Владислав Варненчик" I 
м.р., кв. 12 представляващ 30.50  
м2 ид. части от ПИ № 
10135.4504.292, идентичен с УПИ 
I - битов комбинат и търговия - 
площ 4 111.00 м2

Чл. 35, ал. 3 от ЗОС – изкупуване на 
земя.

2.  Жк „Младост” ІІ м.р., 
представляващ   18.24 ид.ч. от
ПИ 10135.3512.140/идентичен с 

Чл. 35, ал. 3 от ЗОС – изкупуване на 
земя.



УПИ 1-обществено обслужване, 
кв.З/с площ1547 м2

3.  Жк „Младост” ІІ м.р., кв.2
ТК„ОРЕХЧЕТО”12,44 кв. м. 
идеални части от ПИ 
№10135.3512.139   с площ468,00 
Модул № 6 

Чл. 35, ал. 3 от ЗОС – изкупуване на 
земя.

4.  ул."Светослав Минков" №3, 
425,00кв.м. ид.ч., представляващ 
ПИ №10135.4504.264, целият с 
площ 464,00кв.м

Чл. 35, ал. 3 от ЗОС – изкупуване на 
земя.

/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 17/

              2655-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. №  ЗАО 23807/26.08.2010 г., Общински съвет – Варна отменя свое 
Решение № 1219-5 по Протокол №14/01,02.04.2009 г.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

2656-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ и във 
връзка с чл.14, ал. 6 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9909/23/24.08.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да 
сключи договор за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, бул. “Чаталджа” № 49, 2-ри п.р., кв. 671,   представляващ  
помещения - дял „А” с идентификатор № 10135.2557.41.4.61, І-ви етаж, вдясно от вход „Б” на 
жилищен блок – предмет на АОС № 3680/08.02.2006 г., а именно: канцелария с площ 20 кв.м. 
и коридор с   площ 11,13 кв.м.,  с наемател Фондация “Морски съдби”,  за срок от 5 (пет) 
години. 
Месечната наемна цена се определя на 63,77 лева (шестдесет и три лева седемдесет и седем 
стотинки)  с  ДДС, определена съгласно чл. 3, т.11 и чл. 10, ал. 2  от “Методика за определяне 
на стартови базисни  цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс 
за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”.
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/
2657-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  § 78, ал. 2 от ЗОС и във връзка чл. 21 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-7-9200/691/24.08.2010 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за подписване на анекс към Договор за наем № Д-7-
9200/691/06.06.2007г., сключен с  Димитричка Борисова Вълкова  за ползване на част от имот 
– публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” № 18, 12-ти 
п.р., кв. 202а, УПИ ІV-„за училище”, СОУ “Елин Пелин” – предмет на АОС № 
1941/29.11.2000 г., представляващ стоматологичен кабинет с площ 21,00  кв.м.,  за 
удължаване срока на договора на  3 (три) години, считано от датата на сключване на Договор 
за наем № Д-7-9200/691/06.06.2007г. 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на анекс към 
договора и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 



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

 

              2658-5. 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 29359/20.08.2010 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка изготвена от оценител на имоти, по реда на чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарна стойност на земя с площ 18,00 /осемнадесет/ кв.м. ид.ч. под обект 
модул № 15 (петнадесет), разположен в имот частна общинска собственост с идентификатор 
10135.4504.284 (десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин и четири.двеста 
осемдесет и четири) целия с площ 4 088,00 (четири хиляди и осемдесет и осем) м2, с 
административен адрес гр. Варна, жк. „Владислав Варненчик”, Търговски комплекс над бл. 
20, в размер на 6 320,00(шест хиляди триста и двадесет)  лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 м2  351,11 лв. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

 
              2659-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2,  предл. 2 от ЗОС, във 
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 
3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 38236/26.08.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка в размер на 4 600,00 /четири хиляди и 
шестстотин/ лева без включен ДДС, изготвена от оценител на имоти, при пазарна стойност 
на 1(един)кв.м. – 430,31(четиристотин и тридесет лева и тридесет и една стотинки) лева, във 
връзка с продажба на 10,69 /десет цяло и шестдесет и девет /кв.м. ид.ч. от ПИ № 
10135.2562.9, целият с площ 812,00 /осемстотин и дванадесет/ кв.м., съответствуващи на 
идеалната част от общите части на сградата и от правото на строеж за апартамента в размер 
на 1,3168 % ид.ч. – блок 4, ж.к. “Чайка”, изградена в имот – частна общинска собственост, 
съгласно АОС № 5908/2009 г. представляващ ПИ № 10135.2562.9,  целият с площ 3 770,00 
кв.м., ж.к. “Чайка”, гр. Варна, на Димана Десиславова Маринова /чрез законен представител 
баща й, Десислав Петров Маринов/, собственичка на апартамент № 19, вх. В, ет. 2 от законно 
построената в имота жилищна сграда бл. 4. 
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5908/09.11.2009г.   
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната 
сделка. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

              2660-5. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41 ал.2, предл. 2 от ЗОС, във 
връзка с чл. 22, ал.З от ЗОС и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл.42, ал.2, ал.З от НРПУРОИ, а именно: учредяване право на 
строеж за пристрояване на рампа за инвалиди и стълби със застроена площ 
18,00(осемнадесет) кв.м. към обособен обект с идентификатор 10135.2560.7.1.17, в сграда с 
идентификатор 10135.2560.7.1, с административен адрес: бул."Осми приморски полк" № 112, 
гр.Варна, върху поземлен имот – частна общинска собственост №10135.2560.7(десет хиляди 
сто тридесет и пет точка две хиляди петстотин и шестдесет точка седем), представляващ 18 
249,40 кв.м. ид. части от целият имот с площ 18 377,00 кв.м., при съседи: ПИ №№ 
10135.2560.421, 10135.2560.12, 10135.2560.8, 10135.2558.126 на „Матекс" ЕООД и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 19737/16.09.2010 г., Общински съвет – 
Варна намалява пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена 
пазарна стойност на отстъпеното право на пристрояване върху гореописания имот от 5 992 



лв. без ДДС на 5   000 (пет хиляди) лв.,   без включен ДДС, при пазарна стойност на 
1(един)кв.м. 277,78 (двеста седемдесет и седем лева и седемдесет и осем стотинки) лева.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

 

              2661-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 2 от ЗОС , във 
връзка с  чл. 22, ал. 3 от ЗОС и  реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  ЗАО 35353/07.09.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка в размер на 2 500,00(две хиляди 
петстотин)  лева, без включен ДДС, изготвена от оценител на имоти, при пазарна стойност на 
1 м2  333,33 лв. във връзка с продажбата  на  7.50 (седем цяло и петдесет стотни) м2 идеални 
части съответстващи на застроената площ на обект - магазин  № 15 (петнадесет), находящ се 
в  Търговски комплекс до бл. 20 в ж.к „Владислав Варненчик”, изграден  в имот частна 
общинска собственост, АОС № 2636/29.07.2003 г., представляващ ПИ с идентификатор 
10135.4504.292 (десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин и четири.двеста 
деветдесет и два) целия с площ 4 111,00 (четири хиляди сто и единадесет) м2, в жк. 
„Владислав Варненчик”, гр. Варна, на Пламен Тодоров Неделчев собственик на законно 
построения в имота обект. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

 

              2662-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС  и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-94.А/252/16.09.2010 г., Общински 
съвет – Варна променя предназначението на жилище от фонд “Резервен” във фонд 
“Настаняване на наематели с установени жилищни нужди”, находящо се в гр. Варна, ул. 
“Димитър Станчев” № 7, ет. 2 и 3, ап. 7 с АОС 4219/14.03.2007 г. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

ПРИЛОЖЕНИЕ  
към Решение на Общинския съвет – Варна 

№ 2596-5(27)/06, 07.10.2010 г.

 

1. Община Варна предоставя на ДРУЖЕСТВОТО за безвъзмездно ползване следните части 
от общински имоти - публична общинска собственост, а именно:
1.1. Стол № 1 в сградата на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий", ул. "Братя Миладинови" № 19, 3-
ти м.р., гр.Варна. 
1.2. Стол № 2 и бюфет в сградата на МГ"Д-р Петър Берон", ЖК"Чайка", 19-ти м.р., гр.Варна. 
1.3. Стол № 3 в сградата на ПГта ПМГ "Д-р М.Попов" и ОУ"П.Р.Славейков", 
бул."Вл.Варненчик" № 80, 13-ти м.р., гр.Варна. 
1.4. Стол № 5 и бюфет в сградата на СОУ"Димчо Дебелянов", ул."Христо Ботев" № 5, 7-ми 
м.р., гр.Варна. 
1.5. Стол № 7 в сградата на VIIM0 СОУ "Ал.С.Пушкин", ул."Проф Державин" № 12, 3-ти 
м.р., гр.Варна.
1.6. Стол № 8 в сградата на СОУ "Елин Пелин", ул."Тодор Влайков" № 18, 9-ти м.р., гр.Варна.
1.7. Стол № 10 и бюфет в сградата на VII"M0 СОУ Найден Геров", ул. "Царевец" № 1, 6-ти 
м.р., гр.Варна. 
1.8. Стол  №   12  в  сградата  на  СОУ "Любен  Каравелов",  кв. “Аспарухово", ул."Народни 
будители" № 17, 27-ми м.р., гр.Варна. 
1.9. Стол № 13 в сградата на ОУ “Капитан Петко войвода", кв."Галата" 



1.10. Стол № 14 в сградата на "Средношколско общежитие", ул."Дойран" № 15, 5-ти м.р., 
гр.Варна.
1.11. Стол № 15 и бюфет в сградата на V"Ta гимназия "Йоан Екзарх" и ОУ “Георги С. 
Раковски" - ЖК"Чайка", 19-ти м.р., гр. Варна.
1.12. Стол № 16 и бюфет в сградата на СОУ “Тео Милев" - ЖК"Младост", бул."Република" № 
124А, гр.Варна. 
1.13. Стол № 17 и бюфет в сградата на ОУ"Добри Чинтулов" - ул. "Милосърдие" № 12, 16-ти 
м.р., гр.Варна. 
1.14. Стол № 18 и бюфет в сградата на ОУ” Цар Симеон I" - ул."Неофит Бозвели" № 33, 9-ти 
м.р., гр.Варна. 
1.15. Стол № 19 в сградата на ОУ “Христо Смирненски", с.Тополи
1.16. Стол и бюфет № 20 /разливочна/ в сградата на ОУ “Св.Иван Рилски", бул."Владислав 
Варненчик" № 122, 15-ти м.р., гр.Варна. 
1.17. Стол   №   21   и   бюфет   в   сградата   на   ОУ'Черноризец   Храбър"   -ул."Студентска", 
24-ти м.р., гр.Варна. 
1.18.Стол № 29  и бюфет в  сградата на гимназия  "Николай Лилиев"  и ОУ “Хаджи 
Димитър", ул."Подвис" № 29, 25-ти м.р., гр.Варна. 
1.19. Стол № 31 и бюфет в сградата на Х"та гимназия "Д-р Иван Богоров" и ОУ Антон 
Страшимиров" - ЖК"Младост" до бл.ПЗ, гр.Варна. 
1.20. Стол и бюфет № 32 /разливочна/ в сградата на СОУ “Васил Друмев" - ул."Любен 
Каравелов" № 60, 18-ти м.р., гр.Варна. 
1.21. Стол   №   34   и   бюфет   в   сградата   на   ОУ “Патриарх   Евтимий"    - 
ЖК"Вл.Варненчик" -I-ви м.р., гр.Варна. 
1.22. Стол № 35 в сградата на ССУ “Теорги Бенковски" - ЖК"Чайка", ул."Рупи" № 1, 23-ти 
м.р., гр.Варна. 
1.23. Стол № 36 и бюфет в сградата на СОУ “Неофит Бозвели" - ЖК"Младост", гр.Варна. 
1.24. Стол и бюфет № 37 /разливочна/ в сградата на ОУ “Стефан Караджа" - ул."Братя 
Бъкстон" № 11, 5-ти м.р., гр.Варна. 
1.25.Стол и бюфет № 38 /разливочна/ в сградата на ОУ “Отец Паисий" - ул."Козница" № 1, 
16-ти м.р., гр.Варна. 
1.26. Стол №  39  и  бюфет  в  сградата на СОУ “Св.Климент  Охридски"   - ул."Михаил 
Колони" № 10, 16-ти м.р., гр.Варна, 
1.27. Стол  № 42  в  сградата  на  ОУ “Добри  Войников"  /бивше  ОУ "Любен Каравелов"/, 
с.Каменар 
1.28. Стол № 43 и бюфет в сградата на СОУП.К.Яворов" - ЖК"Вл.Варненчик", гр.Варна. 
1.29. Стол № 44 и бюфет в сградата на ОУ “Марин Дринов" и ОУ “Алеко Константинов" - 
ЖК"Вл.Варненчик", IV-ти м.р., гр.Варна. 
1.30.Стол № 45 и бюфет в сградата на ОУН.И. “Вапцаров" и ОУ “Софроний Врачански" - 
ЖК"Възраждане", П-ри м.р., гр.Варна. 
1.31. Стол   и   бюфет  №  46   /разливочна/   в   сградата  на  ОУ “Константин Арабаджиев" - 
филиал - ул."Ангел Кънчев" № 1, 9-ти м.р., гр.Варна. 
1.32. Бюфет № 46  в  сградата на ОУ “Константин Арабаджиев"  ул." Ангел Кънчев" № 1, 9-
ти м.р., гр.Варна.. 
1.ЗЗ. Стол и бюфет № 47 /разливочна/ в сградата на ОУ"Панайот Волов", кв."Виница", 
гр.Варна. 
1.34. Стол и бюфет № 48 /разливочна/ в сградата на НУ"Васил Левски", кв."Аспарухово", 
ул."Места", 27-ми м.р., гр.Варна. 
1.35. Бюфет   №  49   в   сградата  на   ОУ "Йордан   Йовков"   -   ул. "Екатерина Симитчиева" 
№ 8, 14-ти м.р., гр.Варна.
1.36. Стол № 50 и бюфет в сградата на ОУ" Ангел Кънчев" - ул."Роза" № 23, 25-ти м.р., 
гр.Варна.
1.37.Стол № 51 и бюфет в сградата на Хуманитарна гимназия - ул."Атанас Георгиев" № 20, 4-



ти м.р., гр.Варна.
1.38. Сладкарски цех в сградата на гимназия "Николай Лилиев" и ОУ “Хаджи Димитър" - 
ул."Подвис" № 29, 25-ти м.р., гр.Варна.
1.39 .Бюфет № 65  в сградата на ОУ “Христо Ботев"  - ул."Св.Св.Кирил и 
Методий" № 1, 29-ти м.р., гр.Варна.
1.40. Бюфет № 66 в сградата на Iва и IV"Ta Езикови гимназии - ЖК"Чайка", сп."Почивка", 21-
ви м.р., гр.Варна.
1.41.Стол и бюфет № 69 /разливочна/ в сградата на ОУ "Васил Априлов" - ул."Братя 
Миладинови" № 130, 13-ти м.р., гр.Варна. 
1.42. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦЦГ № 1 "Светулка",  ул."Парижка 
комуна" № 25, гр.Варна. 
1.43. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 2 "Пламъче", 
ЖК"Вл.Варненчик" до бл.402, гр.Варна 
1.44. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 4 "Теменужка", ул."Шейново" 
№ 18, гр.Варна 
1.45. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 5 "Слънчо", ул."Юрий 
Венелин" № 5, гр.Варна 
1.46. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 7 "Изворче", ул."Хан Кубрат" 
№ 40, гр.Варна 
1.47.Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 8 "Христо Ботев", ул."Средна 
гора" № 45, гр.Варна 
1.48. Кухненски блок и складови площи в сградата на ОДГ № 9 "Ален Мак", ЖК"Чайка" до 
бл.60, гр.Варна 
1.49. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ №10 "Приказка", ЖК. 
“Вл.Варненчик “ бл.206, П-ри м.р. , гр.Варна
1.50. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 12 "Пинокио", 
кв."Аспарухово", ЖК"Дружба" до бл.9, 29-ти м.р., гр.Варна 
1.51. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 13 "Звездичка" - филиал, ул. 
“Тенерал Колев" № 45, 1-ви м.р., гр.Варна 
1.52. Кухненски блок - етаж 3 и складови площи - сутерен в сградата на ЦДГ № 14 "Успех", 
ЖК"Младост", ул."Петко Стайнов" № 3, гр.Варна. 
1.53. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 15 "Гълъбче", ул. "Васил 
Петлешков" ъгъла с ул."Мадара", 23-ти м.р., гр.Варна.
1.54. Кухненски блок - етаж 3 и складови площи - сутерен в сградата на ЦДГ № 16 
"Ал.С.Пушкин", ул. "Стефан Караджа" № 24, 3-ти м.р., гр.Варна. 
1.55. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 17 "Валентина Терешкова", 
ул."Кирил Пейчинович" № 19, 29-ти м.р., гр.Варна
1.56. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЛДГ № 20 "Бриз", м."Салтанат" № 81-
83, гр.Варна
1.57. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 21 "Калина Малина", 
ЖК"Чайка" до бл.40, 19-ти м.р., гр.Варна.
1.58. Кухненски блок и складови площи в сградата на СДГ № 22 "Горска приказка", 
кв."Аспарухово" в двора на фирма "ГАЛАТЕКС", гр.Варна. 
1.59. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 25 "Люляче", кв. "Галата", ул. 
"Адмирал Грейт" № 21, гр.Варна. 
1.60. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 28 "Карамфилче", 
ул."Карамфил" № 13, 25-ти м.р. , гр.Варна. 
1.61. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 30 "Мечо Пух", ЖК "Чайка" до 
бл.43, 19-ти м.р., гр.Варна. 
1.62. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 32 "Моряче", ЖК"Младост" до 
бл.146, гр.Варна.
1.63. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 35 "Незабравка", ул."Евлоги 



Георгиев" до бл.25, 24-ти м.р., гр.Варна. 
1.64.Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 38 "Ян Бибиян", ул. "Дойран" № 
9, 2-ри м.р., гр.Варна. 
1.65. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 43 "Синчец", ЖК "Младост" до 
Х-та гимназия "Д-р Иван Богоров" и бл.110, гр.Варна.
1.66. Кухненски блок и складови площи в сградата на ЦДГ № 45 "Пролет", ул. "Милосърдие" 
№ 10, 16-ти м.р., гр.Варна. 
1.67. Кухненски блок в сградата на ЦДГ "Зорница", с.Звездица. 
1.68. Кухненски блок и складови площи в сградата на ОДЗ № 1 "Маргаритка", ЖК 
"Вл.Варненчик" до бл.20, гр.Варна. 
1.69. Кухненски блок и складови площи в сградата на ОДЗ № 2 "Д-р Петър Берон", ул. 
“Тенерал Колев" № 92, 6-ти м.р., гр.Варна 
1.70.Кухненски блок и складови площи в сградата на ОДЗ № 4 "Чайка", ЖК "Чайка" до бл.З, 
19-ти м.р. , гр Варна. 
1.71.Кухненски блок и складови площи в сградата на ОДЗ № 5 "Славейче", ул."Студентска" 
№ 6, 23-ти м.р., гр.Варна. 
1.72.Кухненски блок и складови площи в сградата на ОДЗ № 6 "Палечко", ул."Тодор Влайков" 
№ 65А, 11-ти м.р., гр.Варна. 
1.73. Кухненски блок и складови площи в сградата на ОДЗ № 8 "Лястовичка", 
ЖК"Възраждане" до бл.16, вх.2, гр.Варна.
1.74. Кухненски блок и складови площи в сградата на ОДЗ № 11 "Детски свят", 
ЖК"Вл.Варненчик" до бл.16, гр.Варна. 
1.75. Кухненски блок и складови площи в сградата на ОДЗ № 12 "Първи юни", 
ЖК"Вл.Варненчик" до бл.308, гр.Варна. 
1.76.Кухненски блок и складови площи в сградата на ОДЗ № 13 "Детска радост", ЖК 
"Победа", ул/Тодор Пенев" № 10, 26-ти м.р., гр.Варна. 
1.77. Кухненски блок и складови площи в сградата на ОДЗ № 14 "Дружба", ул."Дубровник" 
№ 56, 24-ти м.р., гр.Варна.
1.78. Кухненски блок и складови площи в сградата на ОДЗ № 15 "Морска Звездица", 
ЖК"Младост" до бл.104, 26-ти м.р., гр.Варна. 

1.79. Кухненски блок и складови площи в сградата на ОДЗ № 16 "Българче", 
ЖК"Вл.Варненчик" до бл.20, гр.Варна. 

по точка  шеста от дневния ред

 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване” относно:
- преименуване на Областен съвет по наркотични вещества – Варна в Общински съвет по 
наркотични вещества – Варна;
- даване на съгласие Кмета на Община Варна да подпише Анекс към Споразумение за 
сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република България и 
Община Варна  за изпълнение на дейности по програма “Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН” през 2010 г.;
- създаване на работна група за започване на преговори с MNT HEALTKCARE EUROPE SRL 
и да изготви проекто-договор;
- поправка на очевидна фактическа грешка в т. 9 Приложение към решение № 2535-
11/25/28,29.07.2010 г.; 
- отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на нуждаещи се, по молби на 
граждани; 
- отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение, по молби на граждани.
Докл.: д-р Ив. МИТКОВСКИ –
Председател ПК



Общ брой присъстващи общински съветници – 41
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :
2663-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 15, ал. 1 от ЗКНВП и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9303/785/09.08.2010 г., Общински 
съвет – Варна  преименува Областен съвет по наркотични вещества – Варна в „Общински 
съвет по наркотични вещества – Варна”.
/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/
2664-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61 от ЗМСМА, във връзка писмо с вх. № РД10-
432/20.04.2010г. на Министерство на здравеопазването на Република България и Община 
Варна и по предложение  на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/80/29.07.2010 г., 
Общински съвет – Варна  дава съгласие Кмета на Община Варна да подпише Анекс към 
Споразумение за сътрудничество между Министерството на здравеопазването на Република 
България и Община Варна  за изпълнение на дейности по програма “Превенция и контрол на 
ХИВ/СПИН” през 2010 г., съгласно приложение. 
/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
          
2665-6. На основание чл.  21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 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, във връзка с докладна записка от 
управителя на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар д-р 
Марко Марков - Варна” ЕООД с вх. № ОС10-9903/30/09.08.2010 г., Общински съвет - Варна 
създава работна група която да проучи, да систематизира, анализира и даде становище и да 
изготви проекто-договор от необходимостта и целесъобразността за започване на преговори с 
MNT HEALTKCARE EUROPE SRL,  в следния състав:

1. д-р Ивайло Митковски – председател 
2. д-р Янко Станев  – общински съветник 
3. Орлин Симеонов –общински съветник 
4. Красимир Минков Маринов – общински съветник 
5. Представител на дирекция “Здравно развитие”, определен от Кмета на Община Варна 
6. д-р Господин Игнатов -  управител на “Междуобластен диспансер за онкологични 

заболявания със стационар д-р Марко Марков - Варна” ЕООД 
7. Валентина Софрониева – адвокат довереник към Общински съвет – Варна. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
          
2666-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 АПК и във връзка с писмо с 
вх. № РД10-94.М137/08.09.2010г. от Директора на Дирекция “Здравно развитие” при Община 
Варна, Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т. 9 
Приложение към решение № 2535-11/25/28,29.07.2010 г., както следва:

- т. 9 вместо израза  “Марин Асенов Митев...” да се чете “Марин Асенов Маринов... “.
/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 

 2667-6. 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  № 2015-4/20/17.02.2010 г. и на 
база здравен статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 

 2668-6. 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 – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 

ПРИЛОЖЕНИЕ  към Решение на 
Общински съвет – Варна № 2667-6(27)/06, 07.10.2010 г.

1. Деню Пенчев Димитров, гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 117, вх. 2, ет. 2, ап. 4, молба 
вх. № РД10-94.Д/179/25.05.2010 г. - 350лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

2. Раим Саид Саид, ЕГН: XXXXXXXXXX, гр.Варна ул. "Осогово" 12, молба вх. № 
РД10-94.Р/109/25.05.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

3. Христо Киров Иванов,   гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", бл. 404, вх. 15, ет. 2, ап. 213, 
молба вх. № РД10-94.Х/48/27.05.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

4. Марийка Радева Атанасова, гр. Варна, ул. " Кирил и Методий" 121а, молба  вх. № 
РД10-94.М/232/28.05.2010 г. - 300лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

5. Параскева Матеева Цонкова, гр. Варна, ул. "Македония" № 32, молба вх. № РД10-
94.П/121/31.05.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

6. Митко Костадинов Стоянов, гр. Варна, ул. “Наум” № 20, молба вх. № РД10-
94.М/295/06.07.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

7. Красимир Георгиев Костов, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. "Моряшка" № 5, молба вх. 
№ РД10-94.К/111/26.04.2010 г. - 500 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

8.   Цветанка Тодорова Стефанова, гр. Варна, ул. "Народни будители" № 9, вх. Б, ет. 2, 
ап. 16, молба вх. № РД10-94.Ц/29/04.05.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
   

9. Светослав Дичев Дичев,  гр. Варна, кв. "Владиславово", бл. 7, вх. 6, ет. 8, ап. 126, 
молба вх. № РД10-94.С/220/31.05.2010 г. - 700лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

10.  Ася Демирова Стоянова, гр. Варна, ул. "Огражден" № 16, молба вх.№ РД10-
94.А/225/25.06.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

11.  Мария Иванова Кръстева,  гр. Варна, кв. "Галата", ул. "Калиакра" № 8, молба вх. № 
РД10-94.М/297/06.07.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

12.  Симеон Михайлов Маринов, гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", ул. "Боян Илиев" № 9, 
молба вх. № РД10-94.С/267/01.07.2010 г. - 200 лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
   

13.  Рафие Хасан Хасанова, гр. Варна, ул. "Чонгора" № 74, молба вх. № РД10-
94.Р/134/28.06.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

14. Вунка Георгиева Минева, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", бл. 203, вх. 2, ет. 4, ап. 
51, молба вх. № РД10-94.В/163/04.06.2010 г. - 500лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
   

15.  Пенка Тодорова Хараланова, гр. Варна, ул. "8-ми март" № 19, ет. 8, ап. 50,молба вх. 



№ Р Д10-94.П/128/02.06.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

16. Мара Петрова Георгиева, гр. Варна,  ул. "Люляк" № 20, ет. 3, ап. 41, молба вх. № 
РД10-94.М/149/07.04.2010 г. - 300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

17.  Наталия Райкова Дамянова,  гр. Варна, ж.к. Владиславово, ул. "Боян Илиев" , № 9, 
молба вх. № РД10-94.Н/107/01.04.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

18. Зюмбюлка Алдинова Демирова,  гр. Варна, ул. "Калач" 39, молба вх. № РД10-
94.З/36/21.04.2010 г. - 200лв. за сина й Румен Ивелинов Тодоров, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    

19. Руска Асенова Георгиева, гр. Варна, ул. "Младост" № 1, молба вх. № РД10-
94.Р/81/19.04.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

20.  Павлинка Йовчева Станкова, гр. Варна,  ул. "Тодор Икономов" № 3А, молба вх. № 
РД10-94.П/118/26.05.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

21. Фани Иванова Ангелова, гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 57, молба вх. № 
РД10-94.Ф/22/29.06.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

22. Мария Стефанова Ангелова, гр. Варна, ул. ”Наум” № 92, молба вх. № РД10-
94.М/283/28.06.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

23. Нехриман Исмаил Али,   гр. Варна, ул. “Орлово гнездо” № 16, молба вх.№ РД10-
94.Н/170/18.06.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

24. Нина Бончева Юриева,   гр. Варна, ул. “Гургулят” №16А, молба вх. № РД10-
94.Н/172/18.06.2010г. - 400лв. за сина й Николай Нинов Бончев, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    

25.  Стефанка Костова Накова, гр. Варна, ул.”Прилеп” 1, вх. 3, ет.1, ап. 37, малба вх. № 
РД10-94.С/269/02.07.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

26. Петранка Тодорова Филева,  гр. Варна, ж.к.”Младост” бл.157, вх. А, ет. 2, ап. 17, 
молба вх. № РД10-94.П/135/16.06.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

27.  Асен Стефанов Стойков, гр. Варна, ул.”Боян Илиев” № 22, молба вх. № РД10-
94.А/223/23.06.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

28. Валентина Мирчева Михайлова,  гр. Варна, ул. “Александър Василев” № 55, молба 
вх. № РД10-94.В/86/22.03.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

29. Димитър Веселинов Димитров,  гр. Варна, ж.к. “Младост”, бл. 149, вх. 2, ет. 5, ап. 
50, молба вх. № РД10-94.Д/111/23.03.2010г. - 700лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
   

30. Фани Райкова Цонева, гр. Варна, ж.к. “Младост”, бл. 106, вх. 9, ет. 2, ап. 9, молба 
вх. № РД10-94.Ф/10/22.03.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

31. Георги Михайлов Михов, гр. Варна, ж.к. “Трошево”, бл. 22, вх. А, ет. 2, ап.6, молба 
вх. № РД10-94.Г/59/18.03.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 



подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    
32. Александър Михайлов Алеков, гр. Варна, ул. “Александър Василев” № 55, молба 

вх. № РД10-94.А/98/19.03.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

33. Мария Банова Драганова, гр. Варна, ул. “Петко Стайнов” № 3А, ет. 2, ап. 5, молба 
вх. № РД10-94.М/121/19.03.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

34. Марин Димитров Манолов,  гр. Варна,  ул. “Кап. Райчо” № 107, молба вх. РД10-
94.М/108/15.03.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

35. Недко Василев Чакъров, гр. Варна,  ул. “Светослав Минков” № 34, молба вх. № 
РД10-94.Н/91/15.03.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

36.  Красимир Илиев Костов,  гр. Варна, ул. ”Свобода” № 26 А, молба вх. № РД10-
94.К/68/15.03.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

37. Лилия Демирова Алдинова,  гр. Варна, ул. “Наум” № 39, молба вх. № РД10-
94.Л/38/15.03.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

38.  Садет Асан Али, гр. Варна, ул. “Огоста” № 8, молба вх. № РД10-
94.С/115/15.03.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

39. Керана Димова Терзийска, гр. Варна, ул. “Петко Стайнов” № 3Б, вх. А, ет. 3, ап. 10, 
молба вх. № РД10-94.К/186/23.06.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

40.  Стоянка Демирова Ангелова,  гр. Варна, ул. “Светослав Минков” № 34, молба вх. 
№ РД10-94.С/256/23.06.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

41. Асен Георгиев Михайлов, гр. Варна, ул. “Светослав Минков” № 34А, молба вх. № 
РД10-94.А/221/23.06.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

42. Любомир Славов Йорданов, гр. Варна, ул. “Доктор Селименски” № 44, молба вх. № 
РД10-94.Л/80/23.06.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

43. Данаил Маринов Киряков, с. Каменар, Община Варна, ул. “Липа” № 44, молба вх. 
№ РД10-94.Д/217/23.06.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

44.  Михаил Александров Андонов, с. Каменар, Община Варна,  ул. “Калина” № 62, 
молба вх. №  РД10-94.М/276/23.06.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
   

45. Калоян Стоянов Атанасов, гр. Варна, ж.к.”Трошево” бл. 2, вх. Б, ет. 14, ап. 81, молба 
вх. № РД10-94.К/184/22.06.2010г. - 800лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

46.  Тодор Василев Митев, гр. Варна, ул. ”Цар Иван Срацимир” № 38, молба вх. № 
РД10-94.Т/90/22.06.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

47.  Илия Тодоров Иванов,  гр. Варна,  ул. “Доброволци” бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 81, молба 
вх. № РД10-94.И/158/22.06.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

48.  Марин Йорданов Маринов, с. Константиново, Община Варна, “Вилна зона Лазур” 
№ 9, молба вх. № РД10-94.М/272/22.06.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен 



статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
   

49. Ивайло Георгиев Георгиев, гр.Варна, кв.”Св.Иван Рилски”, бл.27, вх.А, ет.7, ап.110 , 
молба с вх. № РД10-94.И/230/15.09.2010г. - 1000лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
   

50.  Недко Василев Недев, гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 55, вх. 2, ет. 9, ап. 80, молба 
вх. № РД10-94.Н/174/22.06.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

51.  Фатма Халил Хюсеин, гр. Варна, ул. “Княз Черказки” № 29, молба вх. № РД10-
94.Ф/21/22.06.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

52. Райна Райкова Йорданова, с. Каменар, община Варна, ул. “Акация” 7Б, молба вх.№ 
РД10-94.Р/130/21.06.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

53. Янка Златева Братунова, гр. Варна, ул.”Райко Даскалов” № 53, молба вх. № РД10-
94.Я/28/21.06.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

54. Виолета Славова Йорданова,  гр. Варна, ул. “Доктор Селименски” № 44, молба вх. 
№ РД10-94.В/179/21.06.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

55.  Юлияна Ганчева Грънчарова,  гр. Варна,  ул. “Силистра”, бл. 4, вх. Б, ет. 2, ап. 31, 
молба вх. № РД10-94.Ю/37/21.06.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

56.  Фани Иванова Пашова,   гр. Варна, ул. “Зограф” № 37, молба вх. № РД10-
94.Ф/20/14.06.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

57.  Райна Рангелова Тодорова, гр. Варна, кв. “Св. Иван Рилски” 56, вх. Б, ет. 6, ап. 17, 
молба вх. № РД10-94.Р/125/16.06.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

58. Бедрие Джаферова Исмаилова, гр. Варна, ул.” Боян Илиев” № 13А, молба вх. № 
РД10-94.Б/68/16.06.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

59. Даниел Насков Джамбазов, гр. Варна, ул. “Двадесет и седми юли” № 33, молба вх. 
№ РД10-94.Д/201/09.06.2010г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

60. Христо Димитров Христов, с. Каменар, община Варна, ул. “Момина сълза”№ 9, 
молба вх. № РД10-94.Х/52/09.06.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

61. Марийка Ангелова Долапчиева, гр. Варна, ул. “Найчо Цанов” № 2А, молба вх. № 
РД10-94.М/255/14.06.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

62.  Еленка Донева Павлова,  гр. Варна, ж.к. “Чайка” № 58, ет.11, ап.40, молба вх. № 
РД10-94.Е/97/10.06.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

63.  Стефан Колев Ковачев, гр. Варна, ул. “Васил Друмев”, бл. 40, вх. Ж, ет. 4, ап. 56, 
молба вх. № РД10-94.С/242/10.06.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

64.  Димитър Христов  Димитров,  с. Каменар, община Варна, ул. “Люляк” № 8, молба 
вх. № РД10-94.Д/193/07.06.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

65.  Ася Демирова Демирова,  с. Каменар, община Варна, ул. “Ясен” № 13, молба вх. № 



РД10-94.А/204/07.06.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

66.Фатма Кадир Ибрям,  гр. Варна, ул. “Козница” № 17, молба вх. № РД10-
94.Ф/19/07.06.2010г. - 200лв. за дъщеря й Айнур Фатмова Кадир, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.    

67. Раим Азиз Сюлейман,   гр. Варна, ул. “Гургулят” № 26, молба вх. № РД10-
94.Р/117/07.06.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.     

68.Иван Станев Василев, гр. Варна,  ул. „Черни връх” № 58, ет. 6, ап. 16,       молба вх. 
№ РД10-94.И/244/30.09.2010г. – 5000 лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 
                                                

69.Юмер Реджеб Алиосман,  гр. Варна, ул. "Самарско знаме" № 40, молба вх. № РД10-
94.Ю/22/07.04.2010 г. -  300 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  към Решение на 
Общински съвет – Варна № 2668-6(27)/06, 07.10.2010 г.

 

 1.Кирил Атанасов Ангелов, гр. Варнаq кв. Аспарухово, ул. "Розова долина" № 56, молба вх. 
№ РД10-94.К/102/16.04.2010 г. -  - няма основание за отпускане на средства за лечение. През 
2010г. са отпуснати 400лв. от дирекция СДЖП.
2.Трифон Борисов Асенов, гр. Варна, ул. "Ангеларий" № 14, молба вх. № РД10-
94.Т/93/30.06.2010 г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение. През 2010г. са 
отпуснати 300лв. от дирекция ЗР.
3.Фанка Любенова Трифонова, с. Каменар, община Варна, ул. “Калина” № 1, молба вх. № 
РД10-94.Ф/18/07.06.2010г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение./липсват 
копия на актове за раждане на болните деца/
4.Христина Илиева Христова,   гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Розова долина”№ 23, молба 
вх. № РД10-94.Х/54/22.06.2010г. - няма основание за отпускане на средства за лечение./ през 
2010г. са отпуснати 200лв. от СДЖП/ 
5.Сийка Василева Йорданова, гр. Варна, ул. “Младост” № 12, молба вх. № РД10-
94.С/248/15.06.2010г.  - няма основание за отпускане на средства за лечение./ през 2010г. са 
отпуснати 400лв. / 
6.Тонка Стойчева Петрова, гр. Варна, ул. “Ружа” № 8, ет. 4, ап. 15, молба вх. РД10-
94.Т/29/17.03.2010г. -  няма основание за отпускане на средства за лечение./ през 2010г. са 
отпуснати 300лв. / 

 

по точка  седма от дневния ред

 

                  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисията за провеждане 
на конкурси за възлагане управлението на еднолични дружества с ограничена отговорност с 
общинско имущество - лечебни заведения: "Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов" - Варна” ЕООД и "Диагностично-
консултативен център „Чайка” ЕООД за определяне на кандидатите, спечелили конкурсите, и 
класиране по ред на следващите участници. 
Докл.: доц. К. ТРОШЕВ – Председател на комисията

         Общ брой присъстващи общински съветници – 45
Общински съвет – Варна прие следните



Р Е Ш Е Н И Я :
2669-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във връзка с чл. 11, ал. 2 във 
връзка с чл. 10 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси 
за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 
предложение вх. № ОС-9-9303(84)/28.12.2009 г.  от  Комисията за организиране и провеждане 
на конкурса за възлагане управлението на "Диагностично-консултативен център “Чайка" 
ЕООД, определена с Решения № 1707-6-1, № 1707-6-2 и № 1707-6-3/17/13,14.10.2009 г.  на 
Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна РЕШИ: 
           Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил конкурса за 
възлагане управлението на "Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД д-р 
Александра Василева Манушева – класирана на първо място.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 8/
ПРОЕКТ     ЗА    РЕШЕНИЕ :
2670-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във връзка с чл. 11, ал. 2 във 
връзка с чл. 10 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси 
за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 
предложение вх. № РД10-9302(56)03.06.2010г. от Комисията за организиране и провеждане 
на конкурса за възлагане управлението на "Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” - Варна" ЕООД, определена с 
Решения № 2417-13-1,№ 2417-13-2 и № 2417-13-3/24/23,24,30.06.2010г. на Общински съвет – 
Варна, Общински съвет - Варна РЕШИ: 
Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил конкурса за възлагане 
управлението на "Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 
“проф. д-р Д. Стаматов” - Варна" ЕООД Д-р ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ - класиран на 
първо място.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 0, против – 1, въздържали се – 43, отсъстват – 7/
Решението не се приема.
 

2671-7.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във връзка с чл. 11, ал. 2 
във връзка с чл. 10 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 
заведения и предложение вх. № РД10-9302 (56)03.06.2010г. от Комисията за организиране и 
провеждане на конкурса за възлагане управлението на "Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” - Варна" ЕООД, 
определена с Решения № 2419-13-1,№ 2419-13-2 и № 2419-13-3/24/23,24,30.06.2010г. на 
Общински съвет – Варна, Общински съвет - Варна РЕШИ: 
Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил конкурса за 
възлагане управлението на "Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД Д-р РАДОСЛАВ МИНКОВ 
МИНКОВ - класиран на първо място.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 18, отсъстват – 6/

по точка  осма от дневния ред

 

                  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за промени в:
- уставите на „Паркинги и гаражи-Варна” ЕАД и „Градски транспорт” ЕАД; 
         - контрольора на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Варна” 
ЕООД;



- членовете на Съвета на директорите на „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД.
Докл.: Н. АПОСТОЛОВ – Председател на  Общински съвет - Варна

         Общ брой присъстващи общински съветници – 39
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :
2672-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 221, т. 1  от Търговския закон, чл. 
13, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна изменя чл. 
21, ал. 1 от Устава на “Паркинги и гаражи - Варна” ЕАД, като след изменението същият 
придобива следния вид:

Чл. 21 /1/ Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои 
от три лица. Членовете на СД се избират за срок от пет години.

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/

       2673-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 221, т. 1  от Търговския закон, 
чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна изменя чл. 
4, чл. 14, т.8, чл.17.(1) и (2) от Устава на “ Градски транспорт” ЕАД, като след изменението 
същите придобиват следния вид: 

     Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: Осъществяването на автобусен превоз на 
пътници срещу заплащане, съгласно действащата нормативна уредба; ремонтна дейност и 
диагностика на МПС; търговия с гориво-смазочни материали, резервни части и гуми; 
технически услуги и ремонт на автобусни спирки; диспечерски пунктове за автобусен 
транспорт и единни системи за комуникация и отчитане разписания на автобусите в градския 
транспорт и пътнико-потока; разработване на проекти за транспортни схеми и разписания; 
внос и рециклиране на нови и употребявани автобуси.” 

    Чл.14, т.8. Контролира изпълнението на задълженията на Прокуриста”. 

    Чл. 17.(1) Съвета на директорите може да възложи дейността по оперативно управление на 
Дружеството на Прокурист, с когото сключва договор за Прокура; 

                (2) Правата и задълженията на Прокуриста се определят изчерпателно в договора за 
Прокура”. 
/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

2674-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от Търговския закон и по 
предложение с вх.№ ОС10-9100/51/21.09.2010г. от Красимир Маринов Маринов, Общински 
съвет – Варна освобождава Йордан Руменов Йорданов като контрольор на „Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина I - Варна” ЕООД.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/

 

2675-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от Търговския закон, 
Общински съвет – Варна избира Цветомир Красимиров Грънчаров за контрольор на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Варна” ЕООД.  
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/

 

 

ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ:



2676-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет – Варна освобождава като 
членове на Съвета на директорите на „Стопанска спомагателна дейност” ЕАД:
- Димитър Милков Иванов
- Христо Кирилов Димитров
- Светлан Димов Стоянов
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 25, против – 9, въздържали се – 5, отсъстват – 12/
Решението не се приема.
 

 

2677. На основание чл. 54, ал. 2 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския 
съвет - Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
 Общинският съвет – Варна прекъсва работата на Двадесет и седмото заседание на 
Общинския съвет и решава същото да продължи на 07 октомври 2010 г. от 09.00 ч. в 
Пленарна зала на Община Варна, с останалите точки от приетия дневен ред. 
/за - 26, против - 0, въздържали се - 0/

по точка  девета от дневния ред

  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет” относно: 
- участие на община Варна с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Схема BG161РО001/1.4-07/2010: “Подкрепа за интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и 
превенция на риска” на Оперативна програма “Регионално развитие “ 2007-2013 г.; 
- решаване да не бъдат отпуснати финансови средства в размер на 20 000 лв. на 
“Дезинфекционна станция – Варна” ЕООД; 
- молба до Президента на Република България от Жана Коева Гавраилова, относно 
опрощаване на публично задължение; 
- молби от граждани и на юридически лица, относно освобождаване от такса битови 
отпадъци;
- одобряване на проект за споразумение между Община Варна и “Ефкон България” ООД;
- даване на съгласие за финансова подкрепа за издаване на Юбилеен алманах на клуб 
„Приятели на Европа”;
- финансово обезпечаване на участието на детски фолклорен ансамбъл „Българче” в VII 
Международен фолклорен конкурс в Ханиоти, Гърция; 
- одобряване на заповед № 2876/10.09.2010 г. на  Кмета на Община Варна;  
- подкрепяне на държавната политика за поетапно въвеждане на задължителната 
предучилищна подготовка за децата навършили петгодишна възраст; 
- определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в 
групите на училищата и детските градини съгласно Наредба № 7 от 29.12.2000 г.; 
- участие на Община Варна с проектно предложение в рамките на процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №:BG161PO005/10/1.11/03/19 
«Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.ж.», Приоритетна ос 1: 
«Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води» на ОП «Околна 
среда 2007 – 2013 год.»; 
- участие на Община Варна с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по три схеми на Оперативна програма «Административен капацитет» 
2007-2013 г.;  
- определяне на дивидент за 2010г. (дължим от печалбите  за 2009 г.)  на търговските 
дружества с ограничена отговорност и акционерните дружества със 100% общинско участие;
- промени в „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 



услуги на територията на Община Варна”. 
Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Председател ПК

         Общ брой присъстващи общински съветници – 32
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я : 

ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ :
 2678-9. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД10-9302/104/13.09.10 г., Общински съвет-Варна   решава:
1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проект за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ Схема BG161РО001/1.4-07/2010: “Подкрепа за Интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие” в рамките на приоритетна ос 1: “Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и 
превенция на риска” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. 
2. При одобрение на проекта за финансиране и подписване на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., 
Община Варна да осигури собствен принос в размер на 5% (до 50 000 лв.) от общата 
стойност на проектното предложение. Средствата за обезпечаване на собствения принос да 
бъдат предвидени в Общинския бюджет в съответствие с времевия график за изпълнение на 
дейностите. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 23, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 25/
Решението не се приема.
 
2679-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение на ПК “Финанси и 
бюджет”, във връзка с докладна записка от д-р Н. Райчев – управител на “Дезинфекционна 
станция – Варна” ЕООД с вх. № ОС10-2600/86/09.08.2010г., Общински съвет-Варна решава 
да не бъдат отпуснати финансови средства в размер на 20 000 лв. на “Дезинфекционна 
станция – Варна” ЕООД.
/за – 22, против – 0, въздържали се – 1/

 
 

2680-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № ОС10-
9910/2/25.05.2010 г. от Администрацията на Президента на Република България, Общински 
съвет – Варна  предлага на Президента на Република България да не се опрости 
задължението на ЖАНА КОЕВА ГАВРАИЛОВА от гр. Варна, ул. “Тодор Димов№ 29, ет. 2, 
ап. 4.
  /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

2681-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с заявление с вх. № ОС10-94.М/10/03.09.2010 г., Общински съвет 
– Варна не освобождава Кристина Генчева Кавалджиева от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст. “Акчелар” № 1181.
    /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2682-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 



Община Варна и във връзка с заявление с вх. № ОС10-94.М/10/03.09.2010 г., Общински съвет 
– Варна не освобождава Мария Панайотова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст. “Акчелар” № 1181.
    /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

2683-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № МД10-94.Л/3/08.09.2010 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Любка Стоянова Добревска от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Раковски” № 18.
    /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

2684-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба от “ИЗОТСЕРВИЗ” АД София, ЕИК 831643017 
представлявано от Председателя на Управителния съвет Иван Запрянов Крушков с вх. № 
МД10-9100/20/12.08.2010 г., Общински съвет – Варна не освобождава “ИЗОТСЕРВИЗ” АД 
София от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. “Д-р Л. Заменхоф” № 36.
    /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

2685-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с искане с вх. № МД10-94.Ж/1/06.08.2010 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Жулиета Маринова Василева от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Черешово топче” № 29а.
    /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

2686-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № МД10-94.К/4/06.08.2010 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Константина Николова Петкова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Ивац” № 6, ап. 6.
    /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/
2687-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД10-94.Д/260/30.07.2010 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Даниела Николова Баракова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Ивац” № 6.
    /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2688-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/114/27.09.2010г., Общински 
съвет-Варна одобрява проект на споразумение между Община Варна и “Ефкон България” 
ООД – приложение № 2 от предложението на Кмета на Община Варна и неразделна част от 
настоящото решение.
Възлага на Кмета на община Варна да подпише представеното и одобрено проекто-
споразумение.



  /за – 22, против – 1, въздържали се – 11/

 
 

2689-9. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т. 23 и от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД10-9302/99/31.08.10 г.,  Общински съвет - Варна дава съгласие за 
финансова подкрепа  от  2600 лв. за издаване на Юбилеен алманах на  клуб „Приятели на 
Европа”. 
Разходът е от бюджета на функция “Образование” за 2010 г., дейност 389 “Други дейности по 
образование”.
МОТИВИ: 
Клуб “Приятели на Европа” е неправителствена организация, утвърждаваща и 
популяризираща европейските и националните ценности у нас и в Европа. Съдейства за 
междукултурния диалог на младежи от страните на Европейския съюз и света за изграждане 
на лидерски умения за добри граждански позиции в обществото.
Проявите, посветени на 20-годишния юбилей започнаха в началото на 2010г. с ежемесечни 
концертни изяви “Живея в Европа, творя в България”. В продължение на 8 месеца повече от 
600 деца. Средношколци, студенти, членове на клуба от Варна и секциите в страната се 
включиха в мащабната проява.
Неразделна част от инициативата е пътуването на 35 членове на клуба до Париж, Лондон и 
Брюксел от 30.08.2010 г. до 09.09.2010 г. В програмата са включени срещи-дискусии в 
Представителството на ЮНЕСКО в Париж с г-жа Ирина Бокова и Представителството на 
Република България в НАТО в Брюксел с Посланика Н. Пр. Тодор Чуров.
Изключителна чест е за Варна, че децата и младежите от Клуб “Приятели на Европа”, 
допринасят с таланта си името на Варна да се превърне в средище за междукултурен 
европейски диалог.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 19/

 

2690-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т.3 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-8700/14/26.08.2010 г., Общински 
съвет-Варна дава съгласие за финансово подпомагане на част от разходите по пътуване в 
размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева) на детски фолклорен ансамбъл “Българче” във 
връзка с участие в VІІ международен фолклорен конкурс Ханиоти, Гърция.  Разходът е в 
рамките на бюджета на функция “Образование” за 2010 г., дейност 389 “Други дейности по 
образование”. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

 
 
  2691-9. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 3 от ЗОС и чл. 9, ал. 
3  от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-
9302/106/17.09.2010г., Общински съвет - Варна одобрява заповед 2876/10.09.2010 г. на Кмета 
на Община Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 19/
2692-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т.3 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-0400/224/27.09.2010г., Общински 
съвет-Варна подкрепя държавната политика за поетапно въвеждане на задължителната 
предучилищна подготовка на децата навършили петгодишна възраст, обезпечени от държавен 



стандарт за пълноценно осъществяване на процеса.
МОТИВИ:
Въвеждането на задължителната предучилищна подготовка за децата навършили петгодишна 
възраст, от учебната 2010/2011 г. поставя за пореден път редица въпроси, свързани с 
финансовото, кадрово и материално-техническо обезпечаване на процеса.
Обхватът на петгодишните деца (родени през 2005 г. с настоящ адрес Варна) в детски 
градини и училища за учебната 2010/2011г. до този момент съставлява 81%. Тази учебна 
година за Община Варна може да се определи като гранична, тъй като бележи увеличаване на 
броя на постъпващите в подготвителна група и в първи клас шестгодишни и седемгодишни 
деца.
Родените деца с настоящ адрес във Варна са:
През 2000 г. – 3071, през 2001 – 2978, през 2002 – 2877, което потвърждава тенденцията за 
намаляване с по 100 деца приблизително, докато родените през 2003 г. са  3105, през 2004 – 
3212, през 2005 – 3630, през 2006 – 3943, през 2007 – 3673.
В отделните райони на община Варна има различни възможности за приемане на децата, от 
което произтича и необходимостта от гъвкави и индивидуални решения за всеки район, 
свързани и с:
- Обезпечаване на недостига от групи за обхващане на петгодишните деца чрез съответно 
намаляване броя на първите групи за новия прием в детските заведения догодина, както и с 
- Реализация на дългосрочната програма за строителство на нови детски градини и 
разширения. 
/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/

 

 

2693-9. 1. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА  и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/113/27.09.2010 г., Общински 
съвет- Варна дава съгласие за формиране на паралелка в ОУ “Йордан Йовков”- VІІІ кл. с 15 
ученици като изключение от минималния брой на учениците в паралелките и осигурява 
допълнителни средства  за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни 
разходни стандарти за трима ученици за съответната дейност  в размер на 705 лв., в т. ч. 206 
лв. до 31.12.2010 г.
Мотиви:
ОУ “Йордан Йовков” предлага много добри условия за обучение и възпитание. Намира се в 
широкия център, където от години съществува проблем с намалените възможности на 
училищата като материална база да приемат всички желаещи ученици, както и със 
затруднения във формиране на паралелки в VІІІ клас, поради завишения план- прием в 
профилираните гимназии. Родителите предпочитат децата им да продължават да се обучават 
в училището, което им е в близост и не се налага да ползват транспорт до други учебни 
заведения.

2. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/113/27.09.2010г.,   Общински 
съвет- Варна дава съгласие за формиране на две самостоятелни паралелки в ОУ “Панайот 
Волов”- VІ кл. съответно с по 14 и 16 ученици и осигурява  допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за шест 
ученици  в размер на 1 410 лв., в т. ч. 414 лв. до 31.12. 2010г.
Мотиви:
ОУ “П. Волов” предлага отлични условия за обучение и възпитание, много добра материална 
база, висококвалифицирани педагози и разнообразна извънкласна дейност. 
ОУ “П. Волов”се намира в кв.”Виница”, който е  на 10 км от центъра на града, а това 
обстоятелство би затруднило учениците и техните семейства в случай, че трябва да напуснат 
училището и да пътуват до други училища.



 3. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/113/27.09.2010г.,   Общински 
съвет- Варна дава съгласие за формиране на самостоятелна паралелка в ОУ “Хр. 
Смирненски”- VІ кл. и осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес 
извън определените по единни разходни стандарти за четирима ученици в размер на 940 лв., 
в т.ч. 275 лв. до 31.12. 2010 г.                  
Мотиви:
ОУ “Христо Смирненски”се намира в с. Тополи, единствено е в населеното място и се явява 
средищно за селата Тополи и Казашко.

4. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/113/27.09.2010г.,   Общински 
съвет- Варна дава съгласие за формиране на самостоятелна паралелка в СОУ “Васил 
Друмев”в VІІ кл. и осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес 
извън определените по единни разходни стандарти за четирима ученици  в размер на 940 лв., 
в т. ч. 275 лв. до 31.12. 2010г.
Мотиви:
СОУ “Васил Друмев” е училище с дългогодишни традиции. Предлага отлични възможности 
за обучение и възпитание. Възможността за свободното движение на ученици през годината, 
както и демографската криза през 90-те години на миналия век дава отражение върху броя на 
учениците, които сега са в VІ, VІІ, VІІІ и ІХ клас. Това обстоятелство ще бъде валидно и в 
следващите 2-3 години и ще влияе върху формирането на паралелките.                      

5. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/113/27.09.2010г.,   Общински 
съвет- Варна дава съгласие за формиране на две самостоятелни паралелки в СОУ «Димчо 
Дебелянов»в Х кл. и ХІ кл. съответно  с по 17 ученици и осигурява допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за един 
ученик в Х кл. и един ученик в ХІ кл. в размер на 470 лв., в т. ч. 137 лв. до 31.12.2010г.
Мотиви:
СОУ «Димчо Дебелянов» е средищно училище в централната част на града с утвърдени 
традиции в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.На 
територията на училището е изградена подходяща и достъпна архитектурна среда. 
Организира се и вечерна форма на обучение.

6. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/113/27.09.2010г.,  Общински 
съвет- Варна дава съгласие за формиране на слята от два класа паралелка/VІ и VІІ/ с 6 
ученици   и паралелка с 11 ученици в V кл.  в ОУ “Кл. Охридски”- с. Константиново и 
осигурява средства за обезпечаване на учебния процес  извън определените по единни 
разходни стандарти за 19 ученици в размер на  8 930 лв., в т. ч. 2605 лв до 31.12.2010г. 
Мотиви:
Основанието за предложението се съдържа в Решение на Общински съвет - Варна от 
31.03.2008 г.

7. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/113/27.09.2010г.,   Общински 
съвет- Варна   осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, според 
изключенията на Наредба 7/29.12. 2000 г. извън определените по единни разходни стандарти 
за съответната дейност в размер на 12 688 лв., в т ч. 3 701 лв до 31.12.2010 за формиране на 
слята паралелка в Оздравително училище “Д-р Н. Димитров”-  в ІІІ и ІV кл. с 9 ученици и 
маломерна паралелка в V кл.-4 ученици.  
Мотиви:



Оздравително училище “Д-р Н. Димитров” предлага условия за обучението на деца и 
ученици с хронични заболявания. Училището е на финансиране чрез Община Варна. 
Средствата да бъдат осигурени от Бюджет 2010 г. на Община Варна, функция “Образование”, 
“Дофинансиране”.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 22/

 
 
2694-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т.12, т.23 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/112/24.09.2010г.,   Общински съвет Варна 
решава: 

1. Дава съгласие, Община Варна да кандидатства с проектно предложение в рамките на 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен 
№: BG161PO005/10/1.11/03/19 «Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 
екв.ж.» по Приоритетна ос 1: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води» на ОП «Околна среда 2007 – 2013 год.». Проектът ще се 
изпълнява на територията на к.к. «Златни пясъци», Община Варна. 

2. След одобрение на проектното предложение и подписване на договор за безвъзмездна 
финансова помощ, Община Варна да осигури средствата необходими за изпълнение 
на първия етап на проекта, които са за покриване на допустимите разходи по 
Споразумението за подготовка на инвестиционния проект преди те да бъдат 
възстановени от ОП «Околна среда 2007-2013 год.» със средства от Общинския 
бюджет. Средствата да бъдат предвидени в Бюджета на Община Варна за съответната 
година, съгласно времевия график за изпълнение на първия етап от проекта.  

3. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество между Община Варна и „ВиК” 
ООД – Варна съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение за 
подготовка и изпълнение на проект в рамките на процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ с референтен №:BG161PO005/10/1.11/03/19 
«Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.ж.» по Приоритетна ос 1: 
«Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води» на ОП 
«Околна среда 2007 – 2013 год.». 

4. В изпълнение на т. 3 от настоящото Решение упълномощава Кмета на Община Варна 
да подпише Споразумението за сътрудничество (Приложение №1) между Общината и 
„ВиК”ООД – Варна.  

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

 

 

2695-9. На основание чл.21, ал.1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД10-9302/111/24.09.2010 г., Общински съвет Варна решава: 

1. Дава съгласие, Община Варна да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Приоритетна ос І. «Добро управление», Подприоритет 1.3. 
«Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на 
политики» на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013г., 
Бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04 

2. Дава съгласие, Община Варна да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна 



финансова помощ по Приоритетна ос І. «Добро управление», Подприоритет 1.6. 
«Транснационално и междурегионално сътрудничество» на Оперативна програма 
«Административен капацитет» 2007-2013г., Бюджетна линия BG051PO002/10/1.6-02 

3.  Дава съгласие, Община Варна да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Приоритетна ос ІІ. «Управление на човешките ресурси», 
Подприоритет 2.5. «Транснационално и междурегионално сътрудничество» на 
Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., Бюджетна линия 
BG051PO002/10/2.5-01 

/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 24/
 2696-9. 1. 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 и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС10-9302/132/16.07.2010 г., Общински съвет Варна определя дивидент за 
2010 г. (дължим от печалбите за 2009 г.) на търговските дружества с ограничена отговорност 
и акционерните дружества със 100% общинско участие вносим в срок до 25.11.2010 г., както 
следва:     
                                        

№ 
Търговски дружества  
                                         

Печалба
В х.лв.

% Вноска
В х.лв.

1. “Пазари” ЕООД 1 008 50% 392 700

2. “Обреди” ЕООД    435 50% 217.5

3. “Жилфонд” ЕООД           54 50%   27

4. “ДКС” ЕАД      21 50%   10.5

5. “ООФ” ЕАД       18 50%     9

                   ОБЩА СУМА: 1 536 50% 768 

  
2. 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 и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС10-
9302/132/16.07.2010 г., Общински съвет Варна освобождава от заплащането на дивидент за 
2010 г. (дължим от печалбите за 2009 г.) на търговските дружества с ограничена отговорност 
и акционерните дружества със 100% общинско участие, както следва:
 1. “Стопанска спомагателна дейност” ЕАД
 2. “Ученическо столово хранене” ЕАД
 3. “МЕЖДУОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС 
СТАЦИОНАР Д-Р МАРКО МАРКОВ” ЕООД  
 4. ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 Св. Климентина” ЕООД“
 5. „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – Варна” 
 6. “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ” –
Варна” ЕООД  
 7. “ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 5 Св. Екатерина”  ЕООД
 8. “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 
МЦРСП I-Варна” ЕООД



 9. “Дентален център І Варна” ЕООД
10. “Амбулатория групова практика за специализирана медицинска помощ Център за 
психично здраве Варна“ ЕООД
11. “ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – Св. Ив. Рилски” ЕООД
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл.5 и 
чл.6 от НРУПСЧОВКТД и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-
9302/73/16.07.2010 г., Общински съвет – Варна взема решение “В и К” ООД да внесе 
дивидент в размер на 713 079 лв. (с приспаднат при източника данък върху дивидента) в срок 
до 25.11.2010 г., определен на Общо събрание на съдружниците, след приемане  годишните 
финансови отчети. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 21/

2697-9. На основание чл.21, ал.1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т.3 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302(72)13.07.10 г., Общински съвет-
Варна  допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна, раздел ІІІ “Такси за детски ясли, детски градини, 
специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински 
социални услуги” и създава нова алинея 3 към чл. 34 със следния текст:
“За ползване на детски градини от деца в яслена възраст и от 3 годишна възраст до 
задължителното им обучение съгласно Закона за народната просвета заплащат такса за 
отглеждане и възпитание (без право на храна и следобеден сън) за времетраене от 09.00 ч. до 
12.00 ч. и от 16.00 ч. до 19.00 ч. в размер на 1.30 за един час, определени в приложение № 1 
към наредбата, без запазване на преференциите, посочени в чл. 35 и чл. 36 от наредбата;
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т.3 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да определи със Заповед процедурата за 
почасово отглеждане и възпитание на децата, както и детските градини, които съществува 
такава възможност.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 23/

 
 
        2698-9. На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ и по 
предложение  на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/74/19.07.2010 г., Общински 
съвет – Варна приема допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, както следва :

1. Чл.34, ал. 1 се допълва с текста ” ясли и детски”, като същата придобива следния вид: 

„Чл. 34.(1)За ползване на детски ясли и детски градини родителите, настойниците или 
семействата на роднини, близки или приемните семейства - за децата, настанени по реда на 
чл. 26 от Закона за закрила на детето дължат месечни такси в размери, определени от 
Общинския съвет, като следва: 
- за седмични детски ясли и детски градини; 
- за целодневни детски ясли и детски градини; 
- за полудневни детски ясли и детски градини - таксата е в сила до 15.09.2003 г. 
- за полудневни градини за училища.”

2. В раздел ІХ „ Други местни такси, определени със закон” се създава нов чл.79А със 
следния текст: 

„чл.79А За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект, за издаване на разрешение за 
строеж, протокол за определяне на строителна линия и ниво, акт за узаконяване, разрешение 
за ползване на строеж и за други административни и технически услуги по § 3 от 



допълнителните разпоредби на ЗУТ се заплащат такси в размери определени в Приложение 1 
от настоящата наредба.” 
 /Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 24/

       2699-9. На основание чл. 21, ал.1, т.7 и  ал. 2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ 
и по предложение  на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/74/19.07.2010 г., Общински 
съвет – Варна приема допълнения в Приложение 1 към Наредбата за определянето и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна,  както 
следва:

1. Създава нови забележки 1 и 2, след чл.30, т.2 със следния текст: 

«Забележка: 1. В случаите на констатирана квадратура, по-голяма от посочената в 
разрешението се заплаща утроен размер на съответната такса ”Тротоарно право”.
2. В случаите на разполагане на търговски обекти извън одобрената схема, търговците 
заплащат обещетение в троен размер съответната такса ”Тротоарно право”. » 

2. Чл.34, ал.1 се допълва и същата придобива следния вид: 

„Чл. 34.(1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите, настойниците или 
семействата на роднини, близки или приемните семейства - за децата, настанени по реда на 
чл.26 от Закона за закрила на детето дължат месечни такси за хранене в следните размери:   
За седмични детски ясли и детски градини - до 58 лв., от които:  
  - 24 лв. постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца  
  - 34 лв. диференцирана такса съобразно посещаемостта  
За целодневни детски ясли и детски градини - до 48 лв., от които:  
  - 20 лв. постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца 
  - 28 лв. диференцирана такса съобразно посещаемостта 
при запазване на преференциите в чл. 34 и чл. 35 от Наредбата. 
За полудневни детски градини в училища - 10лв.
За полудневно отглеждане в детски ясли :
  - 20 лв. постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца 
  - 1 лв. диференцирана такса на присъствен ден.”

3. В чл.67, І. Дирекции “Финансово-стопански дейности” и “Управление на 
човешките ресурси и административни услуги”,  частта на Дирекция 
“Управление на човешките ресурси и административни услуги”, се допълва с 
нови услуги, 3 и 4, както следва : 

„3. Издаване на удостоверения 
Обикновена  - 10 дни– 7 лв. 
Бърза  - 7 дни – 10 лв. 
Експресна  - 3 дни -15 лв. 
4. Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация съхранявана 
в "Архив"
Обикновена  -  5 дни – 3 лв./стр.
Бърза  - 3 дни - 6 лв./стр.
Експресна – 1 ден – 9 лв./стр.”

4. Създава се нов чл.79А, както следва : 

„чл.79А За съгласуване и одобряване на инвестиционен проект, за издаване на разрешение за 
строеж, протокол за определяне на строителна линия и ниво, акт за узаконяване, разрешение 
за ползване на строеж и за други административни и технически услуги по § 3 от 
допълнителните разпоредби на ЗУТ се заплащат такси, както следва:



№ 
по 
ред

Наименование на 
услугата / правото 

Ц Е Н А Н А У С Л У Г А 

обикновена бърза експресна 

Срок Лева Срок Лева Срок Лева 

I. Дирекция "АГУП" и техническите служби по райони 

1.1
Допускане 
/разрешаване/ на 
изработване на ПУП

30 дни 50.00 лв. Х Х Х Х

1.2

Произнасяне по 
допускане проучване 
и проектиране за 
изменения на ПУП

30 дни 30.00 лв. Х Х Х Х

1.3
Приемане и 
одобряване на проект 
за ПУП

      

  - до 3 имота 30 дни 120.00 лв Х Х Х Х
  - над 3 имота 30 дни 180.00 лв Х Х Х Х

1.4
Процедиране на 
градоустройствена 
разработка 

      

 - до 3 имота 30 дни 150.00 лв Х Х Х Х
 - над 3 имота 30 дни 300.00 лв Х Х Х Х

1.5
Съгласуване на идеен 
инвестиционен 
проект

до 30 дни
0.45 лв./кв.м, но не 
по-малко от 50.00 
лв. 

Х Х Х Х

1.6 Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за 
строеж с доклад

  

А. За жилищни 
сгради, вкл. 
пристройки, 
надстройки 

14 дни 1.35 лв./кв.м. не по-
малко от 50 лв Х Х Х Х

  Б. За нежилищни 
сгради 14 дни 2.70 лв./кв.м. не по-

малко от 50 лв Х Х Х Х

  

В. За преустройство 
и реконструкции на 
съществуващи сгради 
( вкл.промяна на 
предназначението) 

14 дни 50% от т.А и Б (не 
по-малко от 40лв.) Х Х Х Х

1.7 Съгласуване и 
одобряване на 
инвестиционни 

  Х Х Х Х

http://www.varna.bg/adm/resh/resh27_10.htm#0


проекти 

 

А. За жилищни 
сгради, вкл. 
пристройки 
надстройки

 50% от т.8.6 Х Х Х Х

  - с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 4.05 лв./кв.м. (не 
по-малко от 100 лв.)     

 Б. За нежилищни 
сгради       

  - с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 8.10 лв./кв.м. (не 
по-малко от 150 лв.)     

 

В. За преустройство 
и реконструкции на 
съществуващи сгради 
( вкл.промяна на 
предназначението) 

30 дни 50 % от т.А и Б (не 
по-малко от 40 лв.)     

Забележка : При изрично заявяване на услуга "Съгласуване и одобряване на инвестиционни 
проекти" с техническата услуга от Приложение 1 "Издаването на резрешението за строеж", същата е 
с наименование: "Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти с доклад от ЕСУТ и 
издаване на розрешение за строеж", при запазване на цените посочени в т.8.7 от Приложение 2 и 
чл.56, т.7 от Приложение 1

1.8 Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти по които се издава разрешение за 
строеж

 

А. За жилищни 
сгради, вкл. 
пристройки, 
надстройки 

14 дни 1.35 лв./кв.м. не по-
малко от 50 лв.     

 Б. За нежилищни 
сгради 14 дни 2.70 лв./кв.м. не по-

малко от 50 лв.     

 

В. За преустройство 
и реконструкции на 
съществуващи сгради 
( вкл.промяна на 
предназначението) 

14 дни 50 % от т.А и Б (не 
по-малко от 40 лв.)     

1.9 Одобряване на инвестиционни проекти техническа и работна фаза към издадено разрешение за 
строеж на идейна фаза - чл.142, ал.2 от ЗУТ

 

А. За жилищни 
сгради вкл. 
пристройки, 
надстройки

14 дни 0.68 лв./кв.м не по-
малко от 50 лв.     

 Б. За нежилищни 
сгради 14 дни 1.35 лв./кв.м не по-

малко от 50 лв.     

 В. За преустройство 
и реконструкции на 
съществуващи сгради 

14 дни 50 % от т.А и Б (не 
по-малко от 40 лв.)

    



( вкл.промяна на 
предназначението) 

1.10. Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект по който е изпълнен строеж чрез 
заснемане

 

А. За жилищни 
сгради вкл. 
пристройки, 
надстройки

      

  - с доклад от ЕСУТ 30 дни 4.05 лв./кв.м. (не 
по-малко от 50 лв.)     

 Б. За нежилищни 
сгради       

  - с доклад за ЕСУТ 30 дни 8.10 лв./кв.м. (не 
по-малко от 50 лв.)     

 

В. За преустройство 
и реконструкции на 
съществуващи сгради 
( вкл.промяна на 
предназначението) 

30 дни 50 % от т.А и Б (не 
по-малко от 40 лв.)     

1.11

Съгласуване и 
одобряване на 
инвестиционен 
проект - заснемане за 
узаконяване и 
издаване на акт за 
узаконяване - §184 от 
ПЗР на ЗУТ

съответно 
14 дни 
или 30 
дни

300 % от цените за 
одобряване 
инв.проект по т.8.6 
или т.8.7 (не по-
малко от 100 лв.)

    

1.12

Допускане/разрешава
не/ изработване на 
комплексен доклад за 
инвестиционна 
инициатива

30 дни
130% от цената за 
допускане на ПУП 
по т.8.1 

    

1.13

Разрешаване на 
комплексен проект на 
инвестиционна 
инициатива (КПИИ) 

30 дни

130% от цените за 
одобряване на 
инвестиционен 
проект (не по-малко 
от 150лв.) от т. 8.7 

    

1.14

Издаване на 
разрешение за 
изменение на 
одобрен 
инвестиционен 
проект

съответно 
14 дни 
или 30 
дни

50 % от цените за 
одобряване на 
инв.проект (не по-
малко от 50 лв.) - по 
т.8.6 и т.8.7

    

1.15 Издаване на 
разрешение за 
строеж без 
одобряване на 

7 дни 100 лв.     



инвестиционен 
проект

1.16

Приемане и 
заверяване на 
екзекутивна 
документация

7 дни

20 % от цените за 
одобряване на 
инв.проект (не по-
малко от 50 лв. и не 
повече от 500 лв.) - 
по т.8.6 и т.8.7 

    

1.17

Издаване на 
удостоверения за 
степен за 
завършеност на 
строеж 

до 10 дни 100лв.     

1.18

Издаване на 
удостоверения за 
търпимост по §16, 
ал.1 от ПЗР на ЗУТ

30 дни 100лв.     

1.19

Представяне и 
вписване в регистър 
на технически 
паспорт на сграда

веднага 20 лв.     

1.20 Изготвяне на копие 
от реперен карнет 7 дни 5 лв. 5 дни 10 лв. 3 дни 15 лв.

1.21

Учредяване на право 
на преминаване през 
чужд поземлен имот 
без път 

30 дни 50 лв.     

1.22 Съгласуване на скици 
с подземен кадастър 7 дни 5 лв. 5 дни 8 лв. 3 дни 10 лв.

1.23
Издаване на 
удостоверения за 
доброволна делба

7 дни 5 лв. 5 дни 10 лв. 3 дни 15 лв.

1.24

Издаване на 
удостоверение за 
нанасяне на 
новоизградени 
сгради в действащия 
кадастър 

10 дни 50 лв.     

1.25 Протокол за въвод 
във владение 30 дни 30 лв.     

1.26 Проверка за 
установяване на 
съответствието на 
строежа с издадените 
строителни книжа и 
за това,че ПУП е 
приложен по 

14 дни 40 лв.     



отношение на 
застрояването

1.27 Извадка от цифров 
кадастрален план 7 дни 15 лв./дка 5 дни 20 лв./дка   

1.28

Отразяване на 
промени в разписния 
списък към 
кадастрален план 

7 дни 5 лв. 5 дни 10 лв. 3 дни 20 лв.

1.29

Изготвяне на копия 
от кадастрален план, 
кадастрална листа, 
ръчна скица
- формат А4
- формат А3
- плотер

7 дни

 
 
 
 
5 лв.
7 лв.
50 лв./м

5 дни

 
 
 
 
10 лв.
15 лв.
Х 

Х Х

1.30 Съгласуване на 
доброволна делба 7 дни 5 лв. 5 дни 10 лв. 3 дни 15 лв.

1.31

Заверка на 
удостоверения за 
степен за 
завършеност на 
строеж след изтичане 
на двумесечен срок 
от издаването му

до 10 дни 25 лв. Х Х Х Х

1.32

Издаване на 
удоставерение и 
скица относно имоти, 
подлежащи на 
възстановяване, 
находящи се в 
границите на 
урбанизираните 
територии

30 дни 50 лв. Х Х Х Х

1.33

Прокарване на 
временен път до 
урегулирани 
поземлени имоти, 
които имат лице по 
проектирани нови 
улици

60 дни 50 лв. Х Х Х Х

1.34

За издаване на 
забележка към 
издадено разрешение 
за строеж, по реда на 
чл.154, ал.5 от ЗУТ - 
промяна на време на 
строителството

Х 50 лв. Х Х Х Х



1.35 Издаване на акт за 
узаконяване Х 100 лв. Х Х Х Х

1.36

Проучване и 
разглеждане на 
инвестиционни 
проекти / при 
входиране на 
документацията /

      

 

А. За жилищни 
сгради вкл. 
пристройки, 
надстройки

      

 - с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 50 лв.     

 - с доклад 14 дни 25 лв.     

 Б. За нежилищни 
сгради       

 - с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 80 лв.     

 - с доклад 14 дни 40 лв.     

 

В. За преустройство 
и реконструкции на 
съществуващи сгради 
( вкл.промяна на 
предназначението) 

      

 - с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 50 лв.     

 - с доклад 14 дни 25 лв.     

1.37

За разглеждане и 
одобряване на 
технически и работен 
проект за делба с 
ЕСУТ

      

 

А. За жилищни 
сгради вкл. 
пристройки, 
надстройки

30 дни 4,05 лв./кв.м. не по-
малко от 50 лв.     



 Б. За нежилищни 
сгради 30 дни 8,10 лв./кв.м. не по-

малко от 50 лв.     

1.38

Съгласуване и 
одобряване на 
отделна част от 
инвестиционния 
проект /ВиК, Ел., 
ПБЗ или др./

      

 - с ОСИП от ЕСУТ 30 дни 0,70 лв./кв.м. не по-
малко от 100 лв.     

 - с доклад 14 дни 0,50 лв./кв.м. не по-
малко от 100 лв.     

1.39

Разглеждане на 
становища и 
документи на 
строежи по чл.147 от 
ЗУТ /при входиране 
на документацията/

30 дни 100 лв.     

ІІ.. Дирекция “ИИБ" и техническите служби по райони 

2.1 

Разглеждане и 
одобряване на 
идейни 
инвестиционни 
проекти, по които се 
издава разрешение за 
строеж

      

 

А. При ОСИП с 
комплексен доклад от 
фирма-консултант на 
основание чл. 142, 
ал. 6, т.2 от ЗУТ

7 дни 0.45 лв./л.м., но не 
по-малка от 100 лв. Х Х Х Х

 

Б. При ОСИП от 
ЕСИИ на основание 
чл. 142, ал. 6, т.1 от 
ЗУТ

30 дни 1.5 лв./л.в., но не по 
-малко от 100 лв. Х Х Х х

2.2

Издаване на 
разрешение за 
изменение в одобрен 
инвестиционен 
проект

  Х Х Х Х

 

А. При ОСИП с 
комплексен доклад от 
фирма-консултант на 
основание чл. 142, 
ал. 6, т.2 от ЗУТ

7 дни

65 % от цената за 
одобряване на 
инв.проект, но не 
по-малко от 100 лв.

Х Х Х х

http://www.varna.bg/adm/resh/resh27_10.htm#0


 

Б. При ОСИП от 
ЕСИИ на основание 
чл. 142, ал. 6, т.1 от 
ЗУТ

30 дни

65 % от цената за 
одобряване на 
инв.проект, но не 
по-малко от 100 лв.

Х Х Х х

2.3

Съгласуване и 
одобряване на 
инвестиционни 
проекти за 
благоустрояване и 
обекти на техническа 
инфраструктура /на 
основание чл. 142, 
144 от ЗУТ/

      

 А . За линейни 
инженерни мрежи       

 

1. При ОСИП с 
комплексен доклад от 
фирма-консултант на 
основание чл. 142, 
ал. 6, т.2 от ЗУТ

7 дни 0.68 лв./л.м., но не 
по-малко от 100 лв. Х Х Х х

 

2. При ОСИП от 
ЕСИИ на основание 
чл. 142, ал. 6, т.1 от 
ЗУТ

30 дни 1.50 лв./л.м., но не 
по-малко от 100 лв. Х Х Х х

 Б.За инженерни 
съоръжения 7 дни 3 % от СМР, но не 

по-малко от 300 лв.     

 

1. При ОСИП с 
комплексен доклад от 
фирма-консултант на 
основание чл. 142, 
ал. 6, т.2 от ЗУТ

7 дни 3 % от СМР, но не 
по-малко от 300 лв.     

 
1.1 геозащитни 
съоръжения, мостове 
и др.

7 дни 3 % от СМР, но не 
по-малко от 300 лв. Х Х Х х

 1.2 предавателни 
станции 7 дни 3 % от СМР, но не 

по-малко от 600 лв. Х Х Х х

 1.3. трансформаторни 
постове 7 дни

150 лв. на бр. 
трансформаторна 
машина

Х Х Х х

 1.4. възлова станция 7 дни 150 лв.     

 1.5. кабелен шкаф и 
др. съоръжения 7 дни 60 лв.     



 

2. При ОСИП от 
ЕСИИ на основание 
чл. 142, ал. 6, т.1 от 
ЗУТ

30 дни      

 
2.1 геозащитни 
съоръжения, мостове 
и др.

30 дни 3 % от СМР, но не 
по-малко от 500 лв. Х Х Х х

 1.2 предавателни 
станции 30 дни 3 % от СМР, но не 

по-малко от 800 лв. Х Х Х х

 1.3. трансформаторни 
постове 30 дни

200 лв. на бр. 
трансформаторна 
машина

    

 1.4. възлова станция 30 дни 200 лв.     

 1.5. кабелен шкаф и 
др. съоръжения 30 дни 100 лв.     

 В. Благоустрояване 30 дни 1.20 лв./кв.м., но не 
по-малко от 100 лв. Х Х Х х

2.4

Съгласуване на 
инв.проект - 
заснемане за 
узаконяване и 
издаване на акт за 
узаконяване за 
строеж на 
техническата 
инфраструктура

      

 

за одобряване на 
инв.проект при 
ОСИП с комплексен 
доклад от фирма 
консултант

7 дни

300 % от цената за 
одобряване на инв. 
проект, но не по-
малко от 100 лв.

Х Х Х х

 
за одобряване на 
инв.проект при 
ОСИП от ЕСИИ 

30 дни

300 % от цената за 
одобряване на инв. 
проект, но не по-
малко от 100 лв.

Х Х Х х



2.5

Съгласуване на 
проекти за ползване 
на части от тротоари, 
улични платна и 
свободни обществени 
площи при 
извършване на 
строителни и 
ремонтни 
дейности /пбз/ на 
основание чл. 144, 
чл. 145 от ЗУТ

14 дни 30 лв. 7 дни 45 лв. Х Х

2.6

Приемане и 
заверяване на  
екзекутивна 
документация 

14 дни

45 % от стойността 
за одобрения 
инв.проект-вписана 
в разрешението за 
строеж, но не по-
малко от 100 лв.

7 дни

22 % от стойността 
за одобрения 
инв.проект-вписана 
в разрешението за 
строеж, но не по-
малко от 100 лв.

Х Х

2.7

Регистриране 
въвеждането на 
строежите в 
експлоатация, 
издаване на 
удостоверение за 
въвеждане в 
експлоатация за 
видовете строеж от 
четвърта и пета 
категория /на 
основание чл. 177, 
ал. 1 и ал.3 от ЗУТ/

      

 
А. Регистриране на 
строежи от 4 и 5 
категория

7 дни
700 лв. ІV-та 
кат.; 500 лв. - V-та 
кат.

Х Х Х Х

 

Б. Регистриране на 
реконструкции, 
престройства, 
основен ремонт и 
смяна 
предназначение на 
обекти ІV и V 
категория

7 дни
550 лв. – ІV-та 
категория; 400 лв - 
V-та категория;

Х Х Х Х



2.8

Съгласуване на 
проекти за 
организация на 
движението (ОД)и 
паркирането, 
светофарни уредби, 
промени в 
съществуващата ОД 
и режима на работа 
на светофарните 
уредби по искане на 
физически и 
юридически лица

30 дни 50 лв. 7 дни 100 лв. Х Х

2.9

Съгласуване на 
проекти за временна 
организация на 
движението при  
извършване на 
строителство, ремонт 
и други работи по 
улици или по 
прилежащи на тях 
недвижими имоти

30 дни 30 лв. 7 дни 60 лв. Х Х

2.10

Определяне на 
маршрут и издаване 
на разрешение за 
движение на 
автомобили,превозва
щи извънгабаритни 
товари /на основание 
чл.14 от Наредба 
№11 за движение на 
извънгабаритни и 
тежки превозни 
средства/

7 дни 40 лв. 4 дни 75 лв. Х Х

2.11

Определяне на 
маршрут за движение 
за товарни 
автомобили / на 
основание чл. 47, ал. 
1 и ал. 3 за въведена 
забрана за движение 
на товарни превозни 
средства по смисъла 
на ППЗДвП/

7 дни 40 лв. 4 дни 75 лв. Х Х

2.12
Съгласуване на 
график за 
прокопаване

      

 т. А Съгласуване на 
график 7 дни 20 лв. 5 дни 30 лв. 3 дни 50 лв.



 т. Б Пресъгласуване 
на график 7 дни 80 лв. 5 дни 100 лв. 3 дни 120 

лв.

2.13

Разглеждане и 
одобряване на 
инженерно-геоложки 
доклад на ЕСИИ

30 дни 100 лв. Х Х Х Х

2.14

Издаване на 
разрешение за 
специално ползване 
на пътя чрез 
временно ползване на 
части от пътното 
платно и на земи в 
обхвата на пътя

14 дни 75 лв. Х Х Х Х

2.15

Издаване на 
разрешение за 
специално ползване 
на пътя чрез 
прокарване и ремонт 
на подземни и 
надземни проводи и 
съоръжения в обхвата 
на пътя

14 дни 75 лв. Х Х Х Х

2.16

Вписване в регистър 
на технически 
паспорт за строежи 
на техническата 
инфраструктура /на 
основание чл.16, ал.2 
от Наредба №5 за 
техническите 
паспорти на 
строежите/

веднага 20 лв. Х Х Х Х

2.17

Издаване на 
удостоверение за 
насочване на 
строителни отпадъци 
и изкопни земни маси

7 дни 40 лв. Х Х Х Х

2.18

Определяне на 
маршрут при 
транспортиране на 
отпадъци 

7 дни 40 лв. Х Х Х Х



Забележка : При заявяване на услуги по т.2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7 и 2.13 се заплаща предларителна 
сума в размер на 100 лв., която се приспада от крайната цена при финализиране на процедурата. В 
случай на неодобрен и върнат проект, сумата не се възстановява." 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за - 27, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 24/ 

по точка  десета от дневния ред

 

                  ОТНОСНО: Информация относно гр.д. № 518/2010 г., в изпълнение на решение на 
Общинския съвет – Варна № 2221-5-2(23)/19.05.2010 г. 
Докл.: Пл. ПЕНЕВ – 
общински съветник

              Общински съвет – Варна няма решение.

по точка  единадесета 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:
- задължаване на Кмета на Община Варна  да действа по законосъобразност и да приложи 
разпоредбите на закона във връзка  установяването на незаконосъобразното строителство в 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Чайка”, 19-ти м.р., до бл. 
19 – представляващ “детска градина, основно училище и профилирана гимназия “Малкия 
принц”;
- възлагане на Кмета на Община Варна да направи анализ на състоянието, относно 
необходимостта от ремонт на  сградния фонд на “Двореца на културата и спорта” ЕАД Варна 
и ОП „Инвестиционна политика” да изготви количествено-стойностна сметка. 
Докл: Вл. ТОНЕВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 31
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

ПРОЕКТ   ЗА   РЕШЕНИЕ:
2700-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава цялата 
преписка и всички документи, касаещи основно училище и профилирана гимназия “Малкия 
принц”, да бъдат изпратени в Районна прокуратура – Варна, по компетентност. 
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 15, против – 10, въздържали се – 6, отсъстват – 19, 
не участва в гласуването – 1/
Решението не се приема.
2701-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава проекта 
за решение относно задължаването на Кмета на Община Варна  да действа по 
законосъобразност и да приложи разпоредбите на закона във връзка с установеното 
незаконосъобразното строителство в имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ж.к. “Чайка”, 19-ти м.р., до бл. 19 – представляващ “детска градина , основно 
училище и профилирана гимназия “Малкия принц”, да  се оттегли от разглеждане на 



настоящото заседание на ОбС.
/за – 20, против – 4, въздържали се – 3/

 

    2702-11.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка от 
„Двореца на културата и спорта” ЕАД – Варна с вх. № РД-6-2600/550/18.08.10 г., Общински 
съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна да направи анализ на състоянието, относно 
необходимостта от ремонт на сградния фонд на “Двореца на културата и спорта” ЕАД Варна 
и ОП „Инвестиционна политика” да изготви количествено-стойностна сметка. 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 26, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 25/

по точка  дванадесета от дневния ред

             ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и общинска 
администрация” относно:
- изменение и допълване на т. 3 от решение на Общинския съвет – Варна № 1270-
7(21)/08.12.2004 г. 
Докл: О. МУСТАФОВ – Председател ВрК

    Общ брой присъстващи общински съветници – 28  
  Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :
            2703-12.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 52 ал. 4 
от ЗОС и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-5300(87)04.08.2010 г., 
Общински съвет – Варна изменя и допълва т. 3 от свое решение 1270-7(21)08.12.2004 г. като 
същата придобива следния вид:
Предмет на дейност: изготвяне на документация по уреждане на трудови правоотношения с 
наетите лица; отчитане на извършената работа по дейности; текущ контрол върху 
организацията на работа, изпълнението и управлението на дейностите, включени в 
национални програми и проекти; текущ контрол върху разходването на средствата, осигурени 
от външно финансиране и от бюджета на Община Варна; подсигуряване на необходимите 
работно облекло, лични предпазни средства, техника и инструментариум; и други дейности, 
възложени със заповед на Кмета на Община Варна;
както и чл. 2 от Раздел ВТОРИ  на приетия по т. 4 от с.р. правилник за дейността на 
Общинско Предприятие „Управление и реализация на национални програми и проекти” като 
в Предмет на дейност се допълва –  и други дейности, възложени със заповед на Кмета на 
Община Варна.
/Резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 23/

по точка тринадесета от дневния ред

           ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и 
сигурност” относно:
- изменение и допълнение на „Наредба за обществения ред на община Варна”.
Докл: Кр. МАРИНОВ – Председател ПК

    Общ брой присъстващи общински съветници – 29  
  Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :
           2704-13. На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 31, ал.1 от Правилника за 
организацията за дейността на Общински съвет – Варна неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и по предложение от Кмета на Община 
Варна с вх. № РД10-9302/105/15.09.2010 г.,  Общински съвет – Варна приема изменение и 



допълнение на НОР /Наредба за обществения ред/ на община Варна, както следва: 

1. Да бъде отменена т. 16 от чл. 3,
чл. 3 Забранява се:
т.16  „Използването на озвучителна техника, включително и за религиозни
цели, ако озвучителните тела са разположени на открито, когато не е
получено разрешение от Кмета на община Варна”. 
 т. 16   придобива следния вид:
Озвучаването с технически средства на жилищни и нежилищни сгради, включително и 
храмове на религиозни общности, когато звукът се разпространява извън тях за 
времето на цялото денонощие. Озвучаването на горепосочените места може да бъде 
осъществено по повод празник или честване, след писмено разрешение от Кмета на 
община Варна. 
Глоба: - за физически лица: от 100-500 лв. 
            - за религиозни общности, юридически лица и т.н.: 500 лв.
         /за – 27, против – 0, въздържали се – 2/
2. Да бъде изменена ал. 4  на чл. 24,
чл. 24. Забранява се:
ал. 4  „Разходката и пашата на селскостопански животни по улиците, в
парковете, градините и другите озеленени площи на територията на гр.
Варна”: 
ал. 4 придобива следния вид:
Разходката и пашата на селскостопански животни по улиците, в
парковете, градините и другите озеленени площи на територията на
община Варна.
Глоба: от 50-500 лв. 
/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 

3. Да бъде изменен и допълнен чл. 27: „Считано от 01.01.2009 г. се забранява движението на 
ППС с животинска тяга на територията на Варна” в: 
чл. 27 придобива следния вид:
Забранява се движението на ППС с животинска тяга на територията на град Варна 
Глоба: от 50-500 лв. 
                   /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 

по точка  четиринадесета от дневния ред

       ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и образование” 
относно:
- разкриване на две целодневни групи в сградата на ул. „Цар Симеон I” № 14, като филиал на 
ЦДГ № 4 „Теменужка”; 
- преобразуване на една яслена група в ОДЗ № 5 „Славейче” в целодневна група за деца от 3 
годишна възраст до постъпването им в първи клас;
- разкриване на една полудневна група в ОДЗ № 1 „Маргаритка” и една полудневна група в 
ОДЗ № 12 „Първи юни”;
- отмяна действието на Статута за определяне на годишна поименна награда на Община 
Варна за студенти от Варненските висши учебни заведения, приет с решение на Общински 
съвет № 1252-14 от 01,02.04.2009 г.; 
- приемане на нов „Статут за определяне на годишни поименни награди на Община Варна за 
студенти от варненски висши учебни заведения”.    
Докл: Р. КОЕВ – Председател ПК

    Общ брой присъстващи общински съветници – 26  
  Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :



ПРОЕКТ  ЗА  РЕШЕНИЕ:
2705-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 6 от ЗНП, 
чл. 15, ал. 1 от ППЗНП и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302(102)02.09.2010 г., Общински съвет Варна решава да се разкрият две целодневни групи в 
сградата на ул. „Цар Симеон I” № 14, като филиал на ЦДГ № 4 „Теменужка”. Средствата да 
бъдат осигурени от бюджета на функция „Образование” за 2010 г., дейност 311 „Целодневни 
детски градини”.  
             /Резултат от поименно явно гласуване:
за – 25, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 25/
Решението не се приема.
 

ПРОЕКТ  ЗА  РЕШЕНИЕ: 
2706-14.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 от ЗНП, чл. 15, ал. 1 
от ППЗНП и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302(100)02.09.2010 
г., Общински съвет Варна решава да се преобразува една яслена група в ОДЗ № 5 „Славейче” 
в целодневна група за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. 
Средствата да бъдат осигурени от бюджета на функция „Образование” за 2010 г., дейност 311 
„Целодневни детски градини”.  
             /Резултат от поименно явно гласуване:
за – 25, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 25/
           Решението не се приема. 
 

ПРОЕКТ  ЗА  РЕШЕНИЕ: 
2707-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 от ЗНП, чл. 15, ал. 1 
от ППЗНП и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302(101)02.09.2010 
г., Общински съвет Варна решава да се разкрие една полудневна група в ОДЗ № 1 
„Маргаритка” и една полудневна група в ОДЗ № 12 „Първи юни”. Средствата да бъдат 
осигурени от бюджета на функция „Образование” за 2010 г., дейност 311 „Целодневни детски 
градини”. 
             /Резултат от поименно явно гласуване:
за – 25, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 25/
   Решението не се приема. 
2708-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД-10-9302(86)03.08.2010 г., Общински съвет Варна отменя действието на Статута за 
определяне на годишна поименна награда на Община Варна за студенти от Варненските 
висши учебни заведения, приет с решение на Общински съвет № 1252-14 от 01,02.04.2009 г. 
             /за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
            2709-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и по Предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-10-9302(86)03.08.2010 г., Общински съвет Варна приема нов „Статут за 
определяне на годишни поименни награди на Община Варна за студенти от варненски 
висши учебни заведения”, съгласно приложение. 
             /за – 26, против – 0, въздържали се – 0/

 
На основание чл. 27, ал. 2 ЗМСМА, чл. 50, ал. 3 от „Правилник за организацията и  
дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с  
общинската администрация” Председателят на Общинския съвет – Варна  ПРЕКРАТИ, 
 поради липса на кворум, Двадесет и седмото заседание на Общинския съвет – Варна, като 



обяви, че останалите точки от дневния ред ще бъдат включени в дневния ред на  
следващото, двадесет и осмо заседание на Общинския съвет - Варна. 

С Т А Т У Т
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНИ ПОИМЕННИ НАГРАДИ НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА 

СТУДЕНТИ ОТ ВАРНЕНСКИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 
Настоящият статут определя условията за кандидатстване, необходимите документи и 
процедурата за определяне на годишните поименни награди на Община Варна на студенти от 
варненските висши учебни заведения за постигнати високи резултати на студентски 
олимпиади, международни и национални състезания, конкурси, научни форуми и 
обществени, културни или спортни мероприятия на академичната общност или в дейности 
със социална насоченост и доброволчество. 

I. Общи условия. Стартиране на процедурата за кандидатстване. 
1. Статутът за определяне на годишните поименни награди на Община Варна за студенти от 
варненските висши учебни заведения е общ за дирекция “Младежки дейности и спорт” и 
дирекция “Образование”.
2. Процедурата за кандидатстване за годишните поименни награди на Община Варна за 
студентите от варненските висши учебни заведения стартира след одобряване на 
финансовите средства в рамките на бюджета на Община Варна, за съответната календарна 
година. 
3. Процедурата за кандидатстване се счита за открита след като бъде обявена публично на 
сайта на Община Варна.
4. Информация за условията за кандидатстване, необходимите документи и процедурата за 
номиниране са публични и се предоставят от: 
- дирекция „Младежки дейности и спорт” и дирекция „Образование”, и на техните интернет 
страници;
- Студентските съвети на варненските висши учебни заведения и  на техните интернет 
страници.

II. Размер, период и време на даване на годишните поименни награди на Община Варна 
за студенти от варненските висши учебни заведения. Разпределение на годишните 
поименни награди. 
1. Размерът и разпределението  на годишните поименни награди на Община Варна за 
студенти от варненските висши учебни заведения се определя със заповед на Кмета на 
Община Варна.
2. Размерът на годишните поименни награди се включва съответно в бюджетите на дирекция 
“Младежки дейности и спорт” и дирекция “Образование”.
3. Варненските висши учебни заведения имат право на две номинации за всяка година, по 
една за всяка от следните области:
- научна област - за студенти, класирани на I, II или III място на студентски олимпиади, 
международни и национални състезания и конкурси или за студенти, отличени за участие с 
публикации в научни форуми;
-  културни или спортни мероприятия на академичната общност или дейности със социална 
насоченост и доброволчество.
4. Периодът, за който се разглеждат номинациите, е от 1. X на предходната до 1. X на 
текущата година.
5. В случаите, когато за съответната година не постъпят определения за всяко висше учебно 
заведение брой кандидатури или респективно не бъдат номинирани съответния брой 
кандидати за годишни поименни награди, съгласно установения ред, тези награди не се 
присъждат и средствата не подлежат на преразпределение.
6. Годишните поименни награди се връчват в пълен размер не по-късно от 8 декември на 
текущата година.



III. Цел на наградата. Процедура за кандидатстване.
1. Целта на годишните поименни награди на Община Варна за студенти от варненските 
висши учебни заведения е да стимулира, популяризира и потвърди признанието от страна на 
Община Варна на постигнатите високи резултати на студентите от варненските висши 
учебни заведения в съответните области.
2. В процедурата могат да участват студенти от следните варненски висши учебни заведения:
- Икономически университет – Варна;
- Технически университет – Варна;
- Медицински университет – Варна;
- Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”;
- Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна. 
3. В процедурата могат да участват студенти, които към момента на подаването на 
документите са в редовна форма на обучение в едно от съответните висши учебни заведения 
и са записани по установения ред за предстоящата учебна година.
4. В процедурата могат да участват студенти, които имат успех не по нисък от “много добър” 
(4,50) през предходната учебна година.
5. Студент, получил Годишна поименна награда на Община Варна за постигнати високи 
резултат, няма право на второ участие в процедурата.

IV. Необходими документи и ред за кандидатстване 
1. Всеки студент, който желае да участва в процедурата за кандидатстване, трябва да попълни 
и представи следните документи:
- формуляр - декларация по образец на Община Варна;
- копия от документи, удостоверяващи участието на студента в дейностите, визирани във 
формуляр-декларацията;
- документ за успех на студента за предходната учебна година, издаден от съответното висше 
учебно заведение.
2. Документите се подават в офиса на Студентския съвет на съответното висше учебно 
заведение, не по-късно от 20. X. за всяка година, срещу входящ номер.
3. При непопълнени части от формуляр-декларацията или некоректно представени 
документи, кандидатът губи право за участие в процедурата. 

V. Процедура по номиниране на постъпилите кандидатури
1. Документите на номинираните кандидати  се внасят в деловодството на Община Варна с 
официално писмо-предложение, подписано и подпечатано от Ректора на съответното висше 
учебно заведение и председателя на Студентския съвет, не по-късно от 30.X на съответната 
година.
2. Комисия в състав от  по двама представители на дирекция „Младежки дейности и спорт”, 
дирекция „Образование” и трима представители на Студентските съвети към съответния 
университет заседава в десет дневен срок след постъпване на документите на номинираните 
кандидати в деловодството на Община Варна и определя носителите на Годишните поименни 
награди. 
3. Съставът на комисията се определя със заповед на Кмета на Община Варна. 

Този статут влиза в сила от деня на приемането му от Общински съвет – Варна и отменя 
действието на Статут за определяне на годишна поименна награда на Община Варна за 
студенти от Варненските висши учебни заведения, приет с Решение № 1252-14 на Общински 
съвет – Варна, Протокол № 14 от 01, 02.04.2009 г. При необходимост, подлежи на изменения 
и допълнения по съответния административен ред.

Настоящият Статут е приет с решение на Общинския съвет – Варна № 2709-14(27)/06, 
07.10.2010 г.
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