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   ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Доц. Къчев, заповядайте.   
 
Огнян КЪЧЕВ  
Благодаря г-н председател. Уважаеми г-н Йорданов, моето изказване ще 

бъде в две части. В първата изразявам благодарност към Вас и Вашата 
администрация на Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустройство” 
в Община Варна, за това, че най-после се задейства тази процедура по Закона 
за обществените поръчки за изготвяне на Публичен регистър на озеленените 
площи на гр. Варна. Но всъщност аз Ви благодаря от името на варненската 
общественост за нещо, което сте задължен да извършите на основание чл. 63 
от ЗУТ, ДВ бр. 65 от 2004 г., а именно за съставяне и актуализиране от кмета 
на Общината на публичен регистър на озеленените площи и на дълготрайните 
декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в Община Варна. 
Искам да уверя всички варненци от тази трибуна, че съгласно технико-
икономическото задание град Варна ще има публичен регистър на 
озеленените площи най-късно 17 месеца след подписването на съответния 
договор от Вас. А в зависимост от начина на съвместяване на работните етапи, 
това може да се случи за 6 - 8 месеца. Това е вече във Ваш ресор и приоритет, 
как ще се свърши тази работа. Именно след изготвянето на този Публичен 
регистър на озеленените площи на дълготрайните дървета и на дърветата с 
историческо значение в Община Варна, съгласно чл. 63 следва да се изготви 
опорен план на зелената система към общия устройствен план, който все още 
не е приет, с което да бъдат регламентирани и спасени от застрояване всички 
регистрирани зелени площи в град Варна. Именно и с това е  свързана и 
втората част от моето изказване и по-конкретно относно Ваш отговор на мое 
питане от 20.06.2011 г. След като се запознах подробно с предложения от 
Вашата администрация отговор по случая констатирах, че служителите от 
Дирекция “Общинска собственост” ме запознават много подробно с 
фактологията, но няма ясен отговор на поставените от мен въпроси. Искам да 
уточня, че не е обект на моето питане засегнатото в отговора неправомерно 
изграждане, ограждане, извинявам се, на поземления имот 10135.2553.405 и 



това, че строителен  контрол към Дирекция “Осигуряване и опазване на 
обществения ред” не е констатирал наличието на ограда. При направеното от 
мен допитване с гражданите на ул. “Роза” установих, че според тях 
горепосочените твърдения не отговарят в пълна степен на действителността, а 
именно: на 03.04.2011 г. собствениците на ул. “Роза” № 21 - 23 “А” и “Б” са 
излезли на протест във връзка с поставените метални ограждения. Същите 
тези метални ограждения са били снимани от телевизия “СКАТ”, а 
журналисти са отразили на страниците на вестник “Труд” извършените 
действия от “Черноморски недвижими имоти”. На 5 април на редовния  Ви 
седмичен брифинг Вие отговаряте, че “Черноморски недвижими имоти” нямат 
разрешение за поставяне на метални огради и следва с Ваша заповед да бъдат 
премахнати в най-кратки срокове. Затова, че са били поставени метални 
прегради е констатирано също и на 05.04.2011 г. от началник-отдел 
“Строителен контрол” към Община Варна и металните огради ги няма.  

Уважаеми г-н Йорданов, тъй като не съм достатъчно удовлетворен от 
Вашия отговор на моето питане от 20 юни, за да разсеем съмнения сред 
гражданите за наличие на някакви корупционни практики, Ви моля да 
отговорите, след реституцията на имот с идентификатор 405, бившият имот с 
№ 3634 в квадрат 4 по плана на 25 подрайон на град Варна, целият състоящ се 
от 1260 кв.м. идеални части, Община Варна се явява съсобственик с 350 кв.м. 
идеални части, заедно с притежателите на имот по нотариален акт 166 от 1968 
г. с 910 кв.м. идеални части.  

Първият въпрос. Извършено ли прекратяване на съсобственост при 
спазване разпоредбите на чл. 36, ал. 1 от ЗОС с решение на Общински съвет 
по ред определен с наредба по чл. 8, ал. 2. През 2004 г. съсобствениците на 
Община Варна по нотариален акт, именно този 166 от 1968 г., продават на 
“Черноморски строежи” общо 304 кв.м. идеални части от дворното място, 
цялото с площ 900 кв.м. идеални части и се съставя нотариален акт с входящ 
регистрационен номер 12332 от 17.06.2004 г. Справил съм се с документите, 
затова ги цитирам точно. 

Вторият ми въпрос към Вас е следният, конкретен въпрос. Предложено 
ли е на Община Варна, като съсобственик закупуването на 304 кв.м. идеални 
части от 910 кв.м. идеални части и ако да, то декларирала ли е Общината 
писмено съгласие относно продажбата на трето лице по чл. 33, ал. 2 от Закона 
за собствеността? Уважаеми г-н кмете, считам, че Общината следва да 
провежда политика, спазвайки Лайпцигската харта, а именно против 
презастрояването, да създава и опазва озеленени площи и да подобрява и 
изгражда предвидената инфраструктура, за да имаме красив град. А не да води 
политика, която да покровителства нередности или да уврежда интересите не 
само на гражданите, а и в частност на самата община. Благодаря ви за 
вниманието. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на доц. Къчев. Г-н Начков, да се готви проф. Джагаров. 
 



 
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н Апостолов. Използвам правото си да 

отправя две питания към г-н кмета, съгласно правомощията ми на общински 
съветник. Едното питане е насочено по отношение на поддръжката на 
зелените площи и въпроса ми се свежда до следното: на много дървета в 
централната градска част особено, ако искате да се разходите, дърветата, 
които са покрай Винс-а, да не споменавам и други улици, първостепенни или 
второстепенни, не са изрязани летораслите. Въпросът ми към Вас е: съгласно 
договорите на фирмите, които поддържат зелените площи или фирмите, които 
се занимават с кастренето на дърветата, чие е задължението? Тъй като 
служителите по чистотата скубят листата и оставят пръчките на летораслите. 
Доста смешно е за град като Варна. Чие задължение и ако не е изпълнено 
съгласно договорите, какви санкции сте възприели? 

Второто ми питане е от инициативен комитет, който на 01.07.2011 г. е 
отправил до Вас заявление по отношение на възстановяване на руските 
паметници във връзка с българите в Украйна. Инициативният комитет Ви е 
предложил обособяването на зала, в която да бъдат събрани всички лични 
вещи, бойни атрибути от миналите войни във връзка с освобождението на 
Варна. Тъй като са правили няколко опита да се запишат на приемния Ви ден 
и не са успели, ме помолиха да отправя това питане към Вас, какво е Вашето 
становище, възможно ли е да се обособи в един от музеите такава изложбена 
зала, като на едно място се съберат тези бойни атрибути на руските войни, 
които са участвали в освобождението на Варна. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Начков. Проф. Джагаров, заповядайте. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, драги колеги. Имам два 

конкретни въпроса. На 1 август с вх. № ОС 11 – 94.Н(7), Ви зададох въпрос 
конкретно по технологията на извършването на благоустройство на 
околоблоково пространство на бул. ”Христо Ботев”, бл. 18. Въпросът е такъв, 
тъй като към мен се обърнаха граждани от този блок и сигнализираха, че 
асфалтирането на околоблоковото пространство се прави без предварително 
дрениране на терена. Кой е отговорен за изпълнението на проекта за това 
благоустройство и кой възлага дейността на “Хидрострой”, за да бъде 
извършено това нещо? И по-конкретно, след моя сигнал, извършено ли е нещо 
по този сигнал? Вторият ми въпрос е във връзка с проекта, който се финансира 
от ЕС за благоустройството на карето “Осми Приморски полк”, “Царевец”, 
“Ген. Колев”, “Чаталджа” и, който Вие с местната преса цитирахте, че започва 
неговото изграждане, но това вече втора година чакаме. И тъй като на 5 август 
изтече срока за обжалване на възлагането на извършването на това 



благоустройство, кога конкретно ще започне това благоустройство? Благодаря 
ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на проф. Джагаров. Други питания, колеги? Някой, ако чака 

ред пред залата да влиза да пита. Не виждам. Кмета на града е в залата. Давам 
думата за отговор на поставените въпроси от г-н Кирил Йорданов. 

 
Кирил ЙОРАДОНОВ 
Уважаеми г-н председател на общинския съвет, уважаеми общински 

съветници, дами и господа. Уволнение, уволнявка или тепърва службата се 
затяга, това е въпросът, на който трябва да се отговори през следващите дни. 
Раздвоен съм да дам отговор на въпроса, който сам поставям. От естеството на 
въпросите, които бяха зададени, летораслите около Икономическия 
университет, разбира се и без да подценявам бъдещата сбирка. Наричам я 
бъдеща, защото съм изпълнен с оптимизъм, че такава сбирка може да бъде 
направена, трябва да бъде направена, заслужава си да бъде направена. Защо 
не, но това няма да го коментираме днес и в следващите два месеца. Това ще 
бъде задача пред новите избраници, които варненци ще посочат. 

Г-н Марешки, тук ли сте? Да. Какво искате Вие? Забрана за обявяване 
на поръчка? Да. Сега, класически изборджийски случай. Много приказки за 
нищо. Или за да бъда по-достъпен за Вас, да го кажа така: опаковка без 
съдържание. Примерно Вие, като разпространител на лекарства си поръчате 
на фирма-доставчик скъпоструващ антибиотик, те Ви носят опаковка с това 
наименование на антибиотика, но вътре има примерно аспирин. Защо? 
Мотивирам се. Първо и да си гласувате решението все тая, защото тя е 
обявена, първо. Второ, ако реша да постъпя по друг начин ще оспоря вашето 
решение и сами разбирате, че нищо няма да се случи от тази работа. Трето, 
много отдавна го казах, че нещата са в мои ръце и тук влиза отново в сила 
гаранцията, която давам, която ще бъде спазена пред всички за пореден път, 
но понеже искате да се пошуми на тази тема, така отговарям и подробно. Няма 
тази администрация, този кмет, този Общински съвет с представителите в 
комисията да избират изпълнителя. Това трябва да бъде ясно. Изпълнителите 
ще бъдат избрани от следващия кмет, от следващия Общински съвет, от 
следващата общинска администрация. И когато това стане, следващият кмет, 
първо, ще бъде благодарен, че ще има в ръцете си механизъм, с който да се 
бори срещу каквото пожелаете. Снегопочистване ли ще бъде, дали ще бъде 
асфалтиране на улици, изграждането на новите обекти и т.н. Това да бъде ясно 
при следващите дебати тук в общинската “Пленарна зала”, следва ли си да се 
чешат езици, да се губи време, след като такова нещо не може  
да произведе желания ефект и няма да го произведе, защото е поета такава 
гаранция в мое лице. И приключвам на тази тема, разбира се, изборът е ваш. 
Ако ви смущава израза, изтеглям го назад и казвам да не си губите времето. 
Приемам Вашия етичен подход към изразните средства. Слава Богу, в закона 
не е влязъл, сигурно щяхте да поискате глоба. Разбира се. 



Така, другите неща. Общият устройствен план. Да бъде ясно, че общият 
устройствен план е в София. Има срокове, в които Министерството на 
околната среда и водите трябва да се произнесе, след което спокойно можем 
да отидем към Национален експертен съвет и някъде към, спазвайки 
сроковете, законовите срокове, към началото на октомври да имаме проект на 
общ устройствен план приет от Националния експертен съвет, който ще даде 
възможност инвестиционният процес в града да се възобнови. С други думи 
този процес  по приемането на общия устройствен план приключва. Ако се 
спазят сроковете и преди изборите ще се случи това. 

Така. На г-н Къчев, обстойно, фактически сложна обстановка. Както си 
му е редът, за следващата сесия, разбирам до 10 септември ще има още една 
сесия, ще му се отговори. Нищо не ми говори този случай по тези изобилни 
данни, които се изнесоха от него, но ще помоля колегата Трендафилова, 
колегата Жожев да изготвят, запознавайки се с Вашия въпрос, мотивиран 
подробен отговор. 

За музеите казах. За “Христо Ботев”. Какъв е проблемът там? Имаме 
оплакване от бл. 18, че имало наводняване на ... Около 500 хил. лв. струва 
дренажът, плюс тази стойност. Това е оценката на специалистите, извън 
сегашния проект, който не може да бъде реализиран, нямаме ги тези средства. 
Толкова казват, че ще бъде, но технически не съм компетентен. Знам, че се 
предприемат компенсаторни действия, за да се смекчи тяхното положение. 
“Ген. Колев”. Колко години казвате? Две години в очакване сте? Всички 
срокове са спазени. Сега му излезе моментът. Избор на изпълнител е 
проведен, в срока на обжалване сме на избор на изпълнител, предстои да се 
избере строителния надзор и ще се започне. За подмяната на кабела, който 
трябва да бъде осъществена също е избран изпълнител. Мисля, че и там сме на 
финала, но няма и ден закъснение. Оттук нататък може да се натрупа 
закъснение, но това е вече по волята на жалбоподателите, на тези, които не са 
доволни от избора. Това само времето ще покаже. И този обект е пред 
реализация, която значително ще подобри пътната обстановка в тази част на 
града. А ако говорим от колко години е сбъркана ... Десетилетия. Успешна 
работа! 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н кмета. Думата  г-н Севастиянов поиска, питане. И г-н 

Марешки виждам, че има питане.  
 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Провокиран съм от един сигнал, който ми предоставиха живеещите в 

кооперация на ул. “Странджа” № 1,2,3,5 и 8 и живеещите на ул. “Моис Леви” 
в район “Одесос”, Варна. Между впрочем питането ми е във връзка със сигнал 
до Вас, г-н кмете, който е влязъл под номер в Община Варна под № РД 11 - 
9100 (414)/17.06.2011 г. Сигналът или питането в случая е следното: на 
“Странджа” № 5 е съборена стара сграда, но теренът до сега не е добре 
почистен и в сигнала се съдържат и други нередности в региона. Паркингът 



между игрищата и блоковете на “Странджа” № 1 - 3 е с неподходящ наклон и 
се наводнява. Зелените площи, които са в блоковете там се ползват за 
паркинги и поради такива са нито паркинги, нито зелени площи, а кални 
места, което е стар проблем за всички големи общини в България. Хората така 
или иначе описват лошото състояние на крайблоковите си пространства и 
молят, поне където е била тази къща, да се разчистят развалините и да се 
направи с възможно оптимални средства, някаква детска площадка. Така че, аз 
бях длъжен да представя техните искания и се надявам, че ще вземете мерки.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Има още няколко питания. Г-н Марешки, г-н ... Реплика ли имате само? 

Реплика от г-н Начков, тъй като Вашето е цяло питане. Заповядайте. 
 
Пламен НАЧКОВ 
Репликата ми е към кмета, тъй като все пак доста обнадеждаващо той 

така отговори на колегите, които си зададоха питанията. Аз мога да тълкувам 
не споменаването на обстоятелствата по моите две питания или с размисъл от 
негова страна да провери обстоятелствата и да ми даде отговор, или просто е 
пропуснал, тъй като така доста беше развеселен, че аз в питането, цялата 
работа в общината е свършена, че стигнахме и до летораслите. Г-н кмете, аз 
само едно мога да кажа, че години наред Общината е имала такава готовност и 
си е вършила тази работа. За да Ви го кажа, при мен са идвали граждани, 
които със смях ми показаха снимки как чистачите от почистващите фирми 
късат листата. И затова за мен е важно какво плащаме, защото това са нашите 
данъци. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Начков. Влезе в двете минути, надявам се и г-н 

Джагаров да влезе. Заповядайте, реплика. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н кмете, благодаря за отговора, обаче Вие не ми казахте конкретен 

отговор. Аз Ви попитах, тъй като и Вие рекламирахте в местните вестници, че 
започва ремонтът, аз я споменах датата 5 август, че е спрял, т.е. че е изтекъл 
срокът за обжалване. Аз Ви попитах на коя дата започва ремонта на този 
участък? Това исках да разбера, благодаря ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на проф. Джагаров. Г-н Марешки с цялостно питане, 

предполагам или реплика. 
 
Веселин МАРЕШКИ 
Уважаеми колеги, г-н кмете. Първо не ми харесва надменното 

отношение над Общинския съвет, като институция, общинските съветници в 
частност и съответно на всички варненци, които са избрали тези хора тук. 



Второ, Вие казахте, че правя някакво предизборно изказване, като задавам 
този въпрос. Веднага ще Ви опровергая. Реално аз не съм задавал никакъв 
въпрос. И в този смисъл се чудя на какво ми отговаряте. Аз просто вкарах 
една точка в дневния ред и никога не съм ставал да Ви задавам въпрос и 
затова по-скоро тълкувам Вашия отговор на незадаван от мен въпрос като 
опит да се проведе някаква предизборна агитация в момента. Ако оставим 
всичко това и все пак се опитам да вляза в саркастичния тон, който 
използвате, трябва да Ви кажа, че гаранциите, които давате са много хубаво 
нещо, но смея да твърдя, че голяма част от варненци не вярват на тези 
гаранции. Защото на предните предизборни мероприятия на нас ни се 
посочваше пътя нагоре, но всички варненци си мислеха, че пътя нагоре е към 
един хубав град с достатъчно места в детските градини, без кучета, както се 
вижда и без проблеми в озеленяването, без дупки. А в крайна сметка, 
доколкото виждам всеки, който излезе по пътищата и то не да ходи по 
кварталите крайните, а в централната градска част, не говорим за кварталите, 
влиза в една среда, която по-скоро прилича на една следвоенна Варна, една 
Варна, която е участвала в тежки бомбени експлозии, които да превърнат 
пътищата в това, което знаете, че гражданите бяха провели някаква 
инициатива. Ако все пак някой се съмнява, че това, което говоря е истина, аз 
съм готов с всеки един да направим една обзорна екскурзия на града и да 
видим неговите прелести и неговите недостатъци. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Марешки. Право на отговор на г-н кмета, Кирил 

Йорданов. 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Ще споделя едно откровено становище, г-н Марешки, само не го 

възприемайте лично. Хубаво започвате, но не винаги знаете как да завършите. 
Не съм казал, че отговарям на въпрос, дадох пояснение по съдържателността и 
необходимостта да се дискутира по тази точка. В това съм напълно наясно. А 
че внасянето на тази точка има чисто предизборен характер, това го доказахте 
с изказването си преди малко. Предприехте разходка по Варна. Ето това е, как 
да кажа, сами доказахте моето съмнение, ако беше тогава, сега прерасна в 
убеденост, че има преди всичко ... Ще Ви отделя внимание. Заповядайте. Защо 
да не коментирам? Забрана ли въвеждате? Нямам право да коментирам? Да ми 
се отнеме правото?!  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля ви да не влизате в диалогов режим.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
То се подразбира от партийния устав, това е ясно, но ... 
 
 



Панко АНЧЕВ 
Г-н председател, аз предлагам да отнемете думата на г-н кмета, защото 

точката е „питания и отговори на питания”. Дайте да говорим по същество.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
А не за разходки из Варна ... 
 
Панко АНЧЕВ 
Г-н кмета коментира изказване на общински съветници и то в морален 

план! Моля ви се! 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
В правилника пише, че всеки има право на реплика, има право на ... 
 
Панко АНЧЕВ 
Всеки има право на реплика, но трябва да се спазва дневния ред! 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
... в това число и г-н кмета.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Рано губите присъствие на духа ... 
 
Панко АНЧЕВ 
Никакво присъствие на духа не губя!  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Равновесие, баланс ... 
 
 
Николай АПОСТОЛОВ 

 Моля ви, не влизайте в диалогов режим. 
 

Панко АНЧЕВ 
Аз ви съветвам да влезете в добрия тон, защото се намирате пред 

Общинския съвет! Нищо повече! 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Точно пред Общинския съвет! 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Анчев, нека сме спокойни, нека ... 
 
 
 



Кирил ЙОРДАНОВ 
Само Вие ми създавате впечатление на по-изнервен. Може би имате 

причина. Недоспиване или други. Добре, човекът има причина, аз го разбирам. 
Добре! Успешна работа, още веднъж.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н кмета. Други питания, колеги? Не виждам. Поради 

изчерпване на точката преминаваме към втора точка от дневния ред. 
 
  
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

от заседание, проведено на 10.08.2011 г., 11.08.2011 г. и 18.08.2011 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на Заповед № РД-11-7706-211/13.07.2011 г. на 
Областния управител на област с административен център Варна с вх.№ОС11-
0600/13/14.07.2011 г. относно връщане на решения №№ 3345-4, 3411-7, 3399-5 
и 3400-5 от Протокол №35 от заседание на Общински съвет-Варна, проведено 
на 22, 23, 29.06.2011 г. за ново преразглеждане и отстраняване на допуснатите 
нарушения на нормативните актове. 

 
     Докл.: Вл.Тонев-председател ПК „ 
       О.Симеонов-председател ПК „СС” 
        

Общ брой присъстващи общински съветници –36 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3436-2. На основание чл.45, ал.9 и ал.10 от ЗМСМА, във връзка със 
Заповед №РД-11-7706-211/13.07.2011 г. на областен управител на област с 
административен център гр.Варна, Общински съвет-Варна потвърждава свое 
решение №3411-7/35/22, 23, 29.06.2011 г. 
 /за-26, против-0, въздържали се-0/ 

 

 

 

 3437-2. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА във връзка със Заповед 
№РД-11-7706-211/13.07.2011 г. на областен управител на област с 
административен център гр.Варна, Общински съвет-Варна изменя свое 
решение №3345-4/35/22, 23, 29.06.2011 г. като вместо Акт за частна общинска 
собственост № 5831/28.09.2009 г. да се чете Акт за частна общинска 
собственост № 5585/28.09.2009 г. и решението придобива следния вид: 
 „3345-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1  от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, и в изпълнение на 
„Годишната програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 



2011”, Общински съвет - Варна  решава да се проведе публичен търг с явно 
наддаване   за продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, с.о „Сълзица” , Поземлен имот № 393 (триста деветдесет и три) с 
площ 389,41(триста осемдесет и девет цяло и четиридесет и една стотни) м2 

при граници:  от три страни път и ПИ № 394 (триста деветдесет и четири) 
За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 

5585/28.09.2009 г. 
 Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена  на  10 450 (десет хиляди четиристотин и 
петдесет)  лева , без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена  в размер на  1 045  (хиляда и четиридесет и пет) лева.   

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

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

документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

 
 



 
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

от заседание, проведено на 10.08.2011 г., 11.08.2011 г. и 18.08.2011 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на Заповед № РД-11-7706-211/13.07.2011 г. на 
Областния управител на област с административен център Варна с вх.№ОС11-
0600/13/14.07.2011 г. относно връщане на решения №№3399-5 и 3400-5 от 
Протокол №35 от заседание на Общински съвет-Варна, проведено на 22, 23, 
29.06.2011 г. за ново преразглеждане и отстраняване на допуснатите 
нарушения на нормативните актове и Оспорване от кмета на община Варна с 
вх.№РД11-9302/147/12.07.2011 г.  на решения № № 3399-5 и 3400-5 по 
Протокол №35 от заседание, проведено на 22.06.2011 г., 23.06.2011 г. и 
29.06.2011 г. 

 
    Докл.: Кр.Минков-председател ПК „Транспорт” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници –31 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
3438-3. На основание чл.45, ал.9, във връзка със Заповед № РД-11-7706-

211/13.07.2011 г. на Областния управител на област с административен център 
Варна с вх.№ОС11-0600/13/14.07.2011 г. и оспорване от Кмета на Община 
Варна с вх.№ РД11-9302/147/12.07.2011 г., Общински съвет-Варна отменя 
свои решения №№ 3999-5 и 3400-5, взети по Протокол №35 от 22, 23 и 
29.06.2011 г. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



 
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

от заседание, проведено на 10.08.2011 г., 11.08.2011 г. и 18.08.2011 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за удостояване със 
званието „Почетен гражданин на Варна” на Меглена Атанасова Михайлова. 

 
    Докл.: Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
 

3439-4. На основание чл. 21, ал.1, т.22 от ЗМСМА и чл.2, чл.5, чл.6 и 
чл.8 от Статут за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС 11-
3500/7/01.07.2011г., Общински съвет – Варна удостоява със званието „Почетен 
гражданин на Варна” г-жа Меглена Атанасова Михайлова. 
  /Резултати от поименно явно гласуване 
  за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 



Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

от заседание, проведено на 10.08.2011 г., 11.08.2011 г. и 18.08.2011 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и 
духовно развитие” относно: 

(1) - обявяване на 15 август за празничен и неприсъствен ден на 
територията на община Варна по случай празника на града; 

(2) - приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и 
разходваните от Бюджета средства за 2010 г.; 

(3)  - именуване на улици, находящи се в СО „Ален мак” гр. Варна; 
(4) - именуване на улица, находяща се в жк „Бриз” гр. Варна; 
(5) - именуване на продължението на бул. „8-ми Приморски полк”. 
(6) – приемане на Наредба за условията и реда за финансово 

стимулиране на младежи с изявени дарби в литературата и изкуствата. 
 
    Докл.: доц.К.Трошев-председател ПК „КДР” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 3440-5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-0600/144/05.07.2011г., Общински съвет 
– Варна обявява 15 август за празничен и неприсъствен ден на територията на 
Община Варна. 
 /за-27, против-0, въздържали се-0/ 
 

   
 
 

 3441-5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА и чл. 26 А, т.5 
от Закона за народните читалища и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-9302/137/29.06.2011г., Общински съвет – Варна приема 
докладите на народните читалища на територията на Община Варна по 
показатели за дейност и предоставената субсидия от държавния бюджет за 
2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване 



за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 

3442-5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Кмета на район „Приморски” с вх. № РД 11-
1000/255/13.07.2011г., Общински съвет – Варна именува улици находящи се в 
СО „Ален мак”, гр. Варна, описани подробно в приложение № 1. 
  /за-27, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
 
 

3443-5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Кмета на район „Приморски” с вх. № РД 11-
1000/255/13.07.2011г., Общински съвет – Варна именува улица „121-ва” от жк 
„Бриз”, гр. Варна с наименованието улица „Боян Блъсков”. 
  /за-29, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 

3444-5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Кмета на район „Приморски” с вх. № РД 11-
1000/255/13.07.2011г., Общински съвет – Варна именува продължение на бул. 
„8-ми Приморски полк”,  улицата от края на бул. „8-ми Приморски полк” 
/кръстовището на ул. „Сирма войвода”/ до ПИ 563 в СО „Акчелар”, с 
наименованието бул. „8-ми Приморски полк”. 
  /за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 

  
 
   

3445-5. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с предложение 
от Евгения Александрова-общински съветник с вх.№ ОС11-94Е/7/10.05.2011 
г., Общински съвет-Варна приема Наредба за условията и реда за финансово 
стимулиране на младежи с изявени дарби в литературата и изкуствата в 
Община Варна, съгласно приложение. 

/за-26, против-0, въздържали се-0/ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



          
 

 
 

         Приложение № 1 
            
1. От о.т. № 389 през о.т. с №№ 391, 355, 356, 336, 334, 333, 366, 332, 

293, 270, 419, 269, 358, 268, 45, 46, 267, 266, 723, 720, 104, 103, 102, 801, 802, 
94, 92, 90, 91, 89, 88, 87, 86, 79, 779, 76, 75, 77, 78, 71, 70, 69, 65, 66, 64, 30, 26, 
27, 28, 29, 25, 10, 9, 718, 702, 703, с наименованието улица „Петър Попов”. 

2. От о.т. № 649 през о.т. с №№ 648, 644, 643, 642, 591, 590, 19, 719, 20, 
589, 588, 584, 583, 582, 576, 575, 574, 571, 570, 566, 567, 568, 569, 654, 573, 572, 
564, 565, 563, 562, 492, 491, 467, 468, 16, 466, 465, 464, 461, 459, 458, 457, 456, 
442, 441, 35, 36, 37, 38, 433, 432, 44, 43, 655, 799, 800, 266, с наименованието 
улица „Янко Славчев”. 

3. От о.т. № 268 през о.т. с №№ 420, 792, 421, 422, 224, 794, 425, 426, 
427, 428, 430, 431, 445, 446, 447, 451, 452, 748, 476, 477, 484, 485, 487, 488, 486, 
383, 384, 28, 29, 381, 385, 386, с наименованието улица „Киро Меразчиев”. 

4. От о.т. № 433 през о.т. с №№ 435, 436, 420, с наименованието улица 
„Руси Христов”. 

5. От о.т. № 435 през о.т. с №№ 437, 438, 424, 40, 439, 440, 444, 455, с 
наименованието улица „Коста Ранков”. 

6. От о.т. № 456 през о.т. с №№ 455, 453, 454, 750, 452, с 
наименованието улица „Никола Вълканов”. 

7. От о.т. № 429 през о.т. с №№ 793, 418, 416, 415, 414, 413, 412, 409, 
408, 407, с наименованието улица „Жеко Жеков”. 

8. От о.т. № 334 през о.т. с №№ 367, 333, 368, 369, 370, 407, 371, 372, 
373, 376, 377, 382, 383, 384, с наименованието улица „Дамян Перелингов”. 

9. От о.т. № 373 през о.т. с №№ 374, 375, 798, 483, 478, 482, 481, 450, 
448, 449, 447, с наименованието улица „Добри Филов”. 

10.  От о.т. № 793 през о.т. с №№ 368, 369, 404, 399, 392, 393, с 
наименованието улица „Станчо Савов”. 

11. От о.т. № 372 през о.т. с №№ 406, 405, 403, 401, 402, 33, 32, 400, 31, 
30, 396, с наименованието улица „Димитър Петров”. 

12.  От о.т. № 377 през о.т. с №№ 378, 777, 379, 380, 381, с 
наименованието улица „Йордан Пекарев”. 

13.  От о.т. № 395 през о.т. с №№ 396, 397, 398, 387, 386, 503, 502, 501, 
500, 765, 263, 264, 499, 498, с наименованието улица „Теодоси Атанасов”. 

14. От о.т. № 511 през о.т. с №№ 510, 509, 508, 759, 760, 507, 506, 505, 
754, 753, 504, с наименованието улица „Господин Георгиев”. 

15.  От о.т. № 507 до о.т. с № 501, с наименованието улица „Христо 
Мирски”. 

16.  От о.т. № 508 до о.т. с № 499, с наименованието улица „Петър 
Николов”. 



17. От о.т. № 464, през о.т. с №№ 469, 470, 490, 751, 489, 487, с 
наименованието улица „Кръстьо Мармарев”. 

18.  От о.т. № 470 през о.т. с №№ 471, 472, 27, 26, 780, 460, 749, 475, 748, 
с наименованието улица „Никола Попов”. 

19.  От о.т. № 514 през о.т. с №№ 515, 522, 525, 523, 524, 526, 527, 528, 
529, 530, 531, 541, 775, 652, 538, 539, 540, 553, 495, 496, 653, 497, 493, 491, с 
наименованието улица „Първан Бянов”. 

20.  От о.т. № 576 през о.т. с №№ 24, 25, 577, 585, 555, 556, 554, 557, 558, 
770, 769, 768, 22, 23, 585, 544, 543, 495, 494, 493, с наименованието улица 
„Асен Брусев”. 

21.  От о.т. № 562 през о.т. с №№ 561, 560, 559, с наименованието улица 
„Панайот Панайотов”. 

22. От о.т. № 583 през о.т. с №№ 581, 579, 578, 553, 552, 586, 551, 550, 
549, 548, 18, 17, 619, 618, 617, 616, 615, 620, 621, 627, 622, 623, 624, 625, 626, с 
наименованието улица „Никола Димитров”. 

23.  От о.т. № 579 през о.т. с №№ 58, 752, 603, 602, 601, с 
наименованието улица „ инж. Любомир Димов”. 

24.  От о.т. № 591 през о.т. с №№ 592, 593, 595, 596, 474, 597, 601, 735, 
604, 608, 775, 607, 606, 605, 609, 614, 615, 610, 611, 612, 613, с наименованието 
улица „Гено Станев”. 

25.  От о.т. № 642 през о.т. с №№ 641, 640, 639, 638, 637, 636, 635, 634, с 
наименованието улица „Сергей Николчев”. 

26.  От о.т. № 474 през о.т. с №№ 598, 599, 600, с наименованието улица 
„Георги Богданов”. 

27.  От о.т. № 530 през о.т. с №№ 532, 773, 533, 534, 535, 536, 537, с 
наименованието улица „Васил Попов”. 

28. От о.т. № 515 през о.т. с №№ 767, 766, 516, 517, 518, 519, 520, 521, с 
наименованието улица „Николай Бояджиев”. 

29.  От о.т. № 321 през о.т. с №№ 349, 344, 346, 781, 343, 473, 342, 341, 
340, с наименованието улица „Станой Йонев”. 

30.  От о.т. № 294 през о.т. с №№ 331, 710, 711, 329, 328, с 
наименованието улица „Христо Тошков”. 

31.  От о.т. № 295 през о.т. с №№ 782, 330, 327, с наименованието улица 
„Войно Войнов”. 

32.  От о.т. № 293 през о.т. с №№ 361, 714, 713, 712, 294, 295, 296, 298, 
287, 286, 284, 283, 733,  732, 282, 279, 280, 281, 226, 207, 208, 225, 242, 240, 717, 
716, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 216, 215, 218, 219, 220, 221, 225, 222, 223, 
224, 126, 127, 128, с наименованието улица „Фернандо Магелан”. 

33. От о.т. № 255 през о.т. с №№ 254, 252, 253, 251, 250, 245, 249, 246, 
247, с наименованието улица „Джеймс Кук”. 

34. От о.т. № 262 през о.т. с №№ 261, 260, 259, 258, 99, 98, 97, 255, 256, 
257, с наименованието улица „Вашку да Гама”. 

35.  От о.т. № 297 през о.т. с №№ 299, 300, 301, 322, с наименованието 
улица „Христофор Колумб”. 



36.  От о.т. № 303 до о.т. № 320, с наименованието улица „Америго 
Веспучи”. 

37.  От о.т. № 299 през о.т. с №№ 304, 305, 306, 185, с наименованието 
улица „Марко Поло”. 

38. От о.т. № 778 през о.т. с №№ 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 193, 
192, 195, 196, 197, 198, 199, 154, 155, 156, с наименованието улица „Робърт 
Пири”. 

39. От о.т. № 159 през о.т. с №№ 155, 154, 153, 739, 740, 6, 151, 152, 150, 
142, 143, 144, 145, 141, 139, 140, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 127, с 
наименованието улица „Дейвид Ливингстън”. 

40.  От о.т. № 133 през о.т. с №№ 132, 131, 130, 129, 128, с 
наименованието улица „Руал Амундсен”. 

41.  От о.т. № 150 през о.т. с №№ 738, 148, 149, 147, 146, с 
наименованието улица „Абел Тасман”. 

42. От о.т. № 172 през о.т. с №№ 173, 174, 176, 177, 178, 804, 785, 
784,179, 163, 162, 161, 160, 159, 158, с наименованието улица „Бартоломео 
Диас”. 

43.  От о.т. № 183 през о.т. с №№ 182, 784, 180, с наименованието улица 
„Джовани Кабото”. 

44.  От о.т. № 167 през о.т. с №№ 359, 166, 165, 741, 742, 164, 163, с 
наименованието улица „Педро Кабрал”. 

45.  От о.т. № 171 през о.т. с №№ 172, 184, 183, 185, 778, 200, 201, 202, 
204, 205, 203, 206, 207, 226, 787, 788, 230, 231, 786, 232, 233, 726, 725, 55, 805, 
806, 236, с наименованието улица „Вилхелм Баренц”. 

46. От о.т. № 269 през о.т. с №№ 271, 273, 272, 293, 292, 724, 290, 291, 
289, 729, 728, 288, 287, с наименованието улица „Жак Картие”. 

47. От о.т. № 301 през о.т. с №№ 302, 362, 363, 303, 311, 312, 313, 743, 
314, 315, с наименованието улица „Томас Де Берланга”. 

48.  От о.т. № 52 през о.т. с №№ 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 
327, 328, 340, 339, 338, с наименованието улица „Менданя де Нейра”. 

49.  От о.т. № 109 през о.т. с №№ 110, 118, 113, 119, 115, 116, 84, 101, 82, 
85, 168, 81, 79, с наименованието улица „Франсис Дрейк”. 

50.  От о.т. № 318 през о.т. с №№ 319, 357, 311, 309, 306, 307, с 
наименованието улица „Франциско Писаро”. 

51.  От о.т. № 309през о.т. с №№ 310, 184, с наименованието улица 
„Хенри Хъдсън”. 

52.  От о.т. № 284 през о.т. с №№ 285, 307, 308, 201, с наименованието 
улица „Ваес Де Торес”. 

53. От о.т. № 9 през о.т. с №№ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, с наименованието улица 
„Фернандес Де Кирос”. 

54.  От о.т. № 10 през о.т. с №№ 791, 11, 69, 13, 14, 15, 17, 18, 16, 1, 2, с 
наименованието улица „Вилям Янсон”. 

55. От о.т. № 13 през о.т. с №№ 19, 20, 21, 22, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
105, с наименованието улица „Якоб Лемер”. 



56.  От о.т. № 25 през о.т. с №№ 24, 13, 23, 701, 22, 700, 699, 37, 34, с 
наименованието улица „Вилем Схаутен”. 

57.  От о.т. № 30 през о.т. с №№ 31, 32, 33, 34, 40, с наименованието 
улица „Семьон Дежньов”. 

58. От о.т. № 32 през о.т. с №№ 54, 55, 56, 53, 52, 63, 57, 58, 50, 51, 49, 
48, 47, 46, 704, 707, 45, 106, 107, 83, 114, 108, 109, 121, 122, 123, 124, 125, 126, с 
наименованието улица „Федот Попов”. 

59.  От о.т. № 69 през о.т. с №№ 67, 68, 73, 72, 71, 74, 417, 11, 59, 49, 60, 
705, 84, с наименованието улица „Михаил Лазарев”. 

60.  От о.т. № 358 през о.т. с №№ 236, 721, 237, 238, 262, 263, 264, 265, 
100, 96, 10, 9, 95, с наименованието улица „Робърт Скот”. 

61. От о.т. № 271 през о.т. с №№ 274, 275, 731, 730, 276, 55, с 
наименованието улица „Якоб Роггевен”. 

62.  От о.т. № 276 през о.т. с №№ 277, 278, 56, 279, с наименованието 
улица „Жак-Ив Кусто”. 

63.  От о.т. № 238 през о.т. с №№ 745, 747, 239, 241, 243, 244, 245, 214, с 
наименованието улица „Жул Верн”. 

64.  Продължение на бул. „Княз Борис І-ви” от о.т. 448 от ПУП-ПРЗ на 
кв. „Св. Никола” по ул. „1-ва”, покрай кк „Св.св. Константин и Елена” през о.т. 
с №№ 650 , 633, 632, 631, 629, 628, 807, 805, 806, 708, 709, 514, 511, 795, 796, 
797, 388, 389, 390, 352, 351, 350, 808, 52, 315, 171, 170, 168, 169, 167, 158, 157, с 
наименованието бул. „Княз Борис І-ви”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО 
СТИМУЛИРАНЕ НА МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В 

ЛИТЕРАТУРАТА И ИЗКУСТВАТА – 
ОБЩИНА ВАРНА 

 
 

РАЗДЕЛ I 
Общи положения 

 
Чл 1 /1/ С тази Наредба се определят условията и реда за финансово 
стимулиране чрез стипендии за обучението във висши училища и 
университети в България и чужбина на деца и младежи с изявени дарби от 
община Варна. 
/2/ Наредбата има за цел да подпомага даровити младежи с изявени дарби в 
сферата на литературата и изкуствата. 
/3/ За целта всяка година в бюджета на Община Варна, функция „Култура и 
почивно дело „ се отделят средства по параграф „Творчески практики и 
обучения в страната и чужбина. „ 
 

РАЗДЕЛ II  
Начин на кандидатстване 

 
Чл 2 /1/ Право на финансово стимулиране по Наредбата има всяко дете или 
младеж с доказани творчески изяви, както и перспективи за професионално 
творческо развитие в областта, за която кандидатства. 
/2/ Право на кандидатстване има всеки младеж или дете, завършил успешно 
първата година от съответното учебно заведение. 
/3 / Всеки кандидат може да получи една стипендия или финансов стимул за 
календарната година. 
/4 / Кандидатът трябва да бъде с постоянен или настоящ адрес в община 
Варна. 
 /5 / Областите за кандидатстване са: 
       1. Литература. 
       2. Музикални и сценични изкуства. 
       3. Изобразителни изкуства. 
 
 Чл. 3  Финансово стимулиране може да се предостави по искане на: 
/1/ Педагогически колективи в учебни заведения с решение на Педагогически 
съвет; 
/2/ Читалища; 
/3/ Училищни настоятелства; 
/4/ Неправителствени организации, имащи отношение към проблемите на 
децата и културата; 



/5/ Родители, настойници, преподаватели; 
/6/ Общински съвет; 
 /7/ Всички предложения за финансово стимулиране се отправят в молба 
свободен текст, адресирани до Кмета на Общината. Освен имената и 
подписите на вносителите е необходимо и съгласието на младежа – кандидат. 
 
Чл 4 / 1 /  Финансовото стимулиране е обособено в:  
 
 1.Еднократно стимулиране - покриващо конкретни разходи на кандидата 
/такса за учебното заведение, наем, билети, учебни помагала и др. /. 
 2 Периодично стимулиране – определено като „СТИПЕНДИЯ”. 
 
Чл 5 Характеристика на стипендията: 
/1/ Стипендия е финансовото стимулиране за всеки месец от календарната 
година. 
/2/ Стипендиите се отпускат за период от една календарна година. 
/3/ Размерът на стипендията не трябва да е по-голям от този на средната 
работна заплата, определена за ОБЩИНА ВАРНА, към датата на одобрение 
на кандидата. 
/4/ Всяка година се отпускат по една годишна стипендия в различните 
области на литературата и изкуствата. 
 
Чл 6 
 /1/ Всички средства, независимо от периодичността си, се отпускат с 
решение на Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината. 
Кметът на Общината запознава Общинския съвет с решенията на експертната 
комисия. 
/2/ Предложенията трябва да бъдат мотивирани и придружени с оценки и 
препоръки на средното или висше училище, в което учи кандидатът, както и 
с аргументираното писмено становище на формираната от Кмета специална 
експертна комисия. 
/3/ В комисията, разпределяща средства за финансово стимулиране за 
младите хора влизат специалисти и педагози от всички изкуства. 
 
Чл 7  
/1/ Всички кандидати, одобрени от експертната комисия, сключват договор с 
Община Варна, на базата, на който се изплащат сумите. 
/2/ Кандидати, нарушили договора с Община Варна, както и тези, които в 
творчески, учебен и морален аспект уронват престижа на Общината нямат 
правото за ново кандидатстване. 
                                          

РАЗДЕЛ  III 
Документи за кандидатстване 

 
Чл. 8  При кандидатстване се подават следните документи: 



1. Документ / заверено копие /, удостоверяващ възрастта на 
кандидата и условията по чл2, ал 4. 

2. Документ / заверено копие /, удостоверяващ учебното заведение, 
в което учи лицето. 

 
3. Мотивационно писмо. 
4. Препоръка от Ректора или Директора на висшето или средното 

училище. 
5. Копие от сертификати, грамоти и други доказателства за участие 

през последната година/и в национални и международни прояви в областта, 
за която се кандидатства. 

                                              
РАЗДЕЛ IV 
Мониторинг 

 
Чл 9 Комисията предоставя достъп до информация за дейността и решенията 
си на всеки заинтересован. 
 
Чл 10 Комисията публикува решенията си в местните медии и в официалния 
сайт на Общината. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

от заседание, проведено на 10.08.2011 г., 11.08.2011 г. и 18.08.2011 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

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

(1) - изменение на НАРЕДБА за организация на движението на 
територията на Община Варна; 

(2) - одобряване на вариант за обхват на проектно предложение за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. „Система за 
устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 
2007-2013г.; 

(3) – във връзка с регламент ЕО №1370/2007 г. на ЕП и на Съвета  
възлагане на обществените услуги за пътнически превоз на територията на 
община Варна на вътрешен оператор – „Градски транспорт” ЕАД-гр.Варна 

(4) - започване на процедура за закупуване на акции от капитала на 
„Транстриумф холдинг” АД от „Градски транспорт” ЕАД. 

 
Докл.: Кр.Минков-председател ПК „Транспорт” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници –43 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3446-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 
79 от АПК и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ПНО 11-
9100/23/12.07.2011 г., Общински съвет – Варна, приема изменение на  НАРЕДБА 
за организация на движението на територията на Община Варна, както следва: 

Изменя Раздел IV.3 - Режим на преференциално паркиране на ППС, 
превозващи хора с увреждания, чл. 31, ал. 4, като същия придобива следният 
вид: 

Раздел IV.3 - Режим на преференциално паркиране на ППС, 
превозващи хора с увреждания, чл. 31, ал. 4 „Лицата с увреждания желаещи 
да се възползват от преференциите по настоящия член подават искане до 
Дирекция „Здравно развитие"  по образец, указан в Приложение 1 , към 



която молба се прилагат съответни документи удостоверяващи, че лицето има 
правата по настоящият член”. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
 
 

 3447-6. На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т.12 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС 11-9302/138/21.07.2011г., 
Общински съвет Варна одобрява избрания от Работната група, вариант за 
обхват на проектно предложение, с което Община Варна, ще кандидатства по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5. 
„Система за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013г. с работно наименование „Проект за 
интегриран градски транспорт в гр.Варна”, включващ следните компоненти: 

• Билетна система. 
• Предимство на Масов градски обществен транспорт /МГОТ/ на 
кръстовища. 

• Информация в реално време. 
• Център за управление на МГОТ. 
• Бърз обществен транспорт – коридор. 
• Нов подвижен състав. 
• Развитие на тролейбусната система. 
• Съоръжения за колоездене. 
• Мерки за достъпност. 
• Подобрения 3 крайни спирки. 
• Подобрения депо. 

 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-43, против-0, въздържали се-0, отсъстват-8/ 

 
 
 
 
 3448-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 16 г 
и чл. 16 ж от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. и чл. 1, пар.1, чл. 5, пар. 2 от 
Регламент / ЕО / № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на съвета от 23 
октомври 2007 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9302/161/27.07.2011г.,  относно обществените услуги за пътнически превоз с 
железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти / ЕИО / № 
1191/69 и / ЕОИ / № 1107/70 на Съвета, Общински съвет – Варна взема 
следните решения: 



 3448-6-1. На основание чл. 16 ж, ал. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 
г. да се публикува в Официален вестник на Европейския съюз най-малко 
посочената в чл.16 ж, ал. 2 информация. 

3448-6-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 
16 г и чл. 16 ж от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. и чл. 1, пар.1, чл. 5, пар. 2 от 
Регламент / ЕО / № 1370/2007 г. на Европейския парламент и на съвета от 23 
октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с 
железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти / ЕИО / № 
1191/69 и / ЕОИ / № 1107/70 на Съвета пряко възлага интегрираната 
обществена услуга превоз на пътници на територията на Община Варна на 
вътрешен оператор – „Градски Транспорт” ЕАД-гр.Варна. Упълномощава 
Кмета на Община Варна и Председателя на Общински съвет - Варна да 
подпишат договора с определения вътрешен оператор, след изтичане на 
едногодишния срок от публикуване на информацията по  чл. 16 ж, ал. 2 от 
Наредба № 2 от март 2002 г.  

3448-6-3. Предвид разпоредбата на чл. 16 д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 
март 2002 г. и чл. 5, пар. 5 от Регламент / ЕО / № 1370/2007 г. на Европейския 
парламент и на съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за 
пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на 
регламенти / ЕИО / № 1191/69 и / ЕОИ / № 1107/70 на Съвета следва да се 
уведоми Областния управител на Областна администрация Варна за 
необходимостта от предприемане на спешна мярка по възлагане 
осъществяването на обществените услуги за пътнически превоз до подписване 
на договора с определения вътрешен оператор. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-43, против-0, въздържали се-0, отсъстват-8/ 

 
 
 
 
 3449-6-1. На основание чл.21, ал.1, т. 9, 10 и 23 от ЗМСМА, чл.221, т.3 
и т.11 от ТЗ  и чл.8, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за упражняване на правата 
на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските  
дружества, Общински съвет-Варна в качеството си на едноличен собственик 
на капитала на „Градски транспорт” ЕАД упълномощава Съвета на 
директорите на „Градски транспорт” ЕАД: 

1. Да извърши всички необходими правни и фактически действия за 
закупуване на 100 %  от акциите на „Транстриумф Холдинг” АД.  

2. Да сключи договор за банков кредит с избрана търговска банка чрез 
процедура по ЗОП, в размер, необходим за закупуването на 100 % от акциите 
на „Транстриумф Холдинг” АД, като представи на избраната търговска банка 
необходимите за това обезпечения. 
 3. Община Варна да бъде гарант за тегленето на банковия заем от 
„Градски транспорт” ЕАД; 



4. Да извърши вксички правни действия по вписването на извършената 
покупко-продажба в Агенцията по вписвания-Търговски регистър. 

3449-6-2. Общински съвет-Варна решава: 
1. Във връзка със сключването на сделка за покупко-продажбата на 

акциите на „Транстриумф Холдинг” АД задължава Съвета на директорите на 
„Градски транспорт” ЕАД да избере консултанти. 

2. При започване на преговорите между „Транстриумф Холдинг” АД и 
„Градски транспорт” ЕАД, Общински съвет-Варна определя по един  
представител на политическите групи в Общинския съвет, които да бъдат 
информирани както следва: 

Ради Радев – Свободен избор, СДС и ДСБ, Калояна Димитрова - БСП,  
Иван Луков - ГЕРБ, Владимир Тонев - „Нашият град”, Пламен Войков - 
АТАКА, Веселин Марешки - РЗС, Октай Мустафов - ДПС и  Красимир 
Минков Маринов - председател на ПК „Транспорт”. 

3. След закупуване на дружеството задължава Съвета на директорите 
при извършване на структурни промени да се запазят работните места в 
„Градски транспорт” ЕАД и „Транстриумф Холдинг” АД. 

 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-3, въздържали се-3, отсъстват-8/ 

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

от заседание, проведено на 10.08.2011 г., 11.08.2011 г. и 18.08.2011 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
„Структури и общинска администрация” относно: 

(1) - пренасочване и трансформиране на щатни длъжности в ОП 
“Спортни имоти”;  

(2) - увеличаване на числеността и приемане на нова организационно-
управленска структура  на ОП “Спорт за всички”.  
 

Докл.: О.Мустафов-председател ВрК „СОА” 
 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  
3450-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-9302/134/22.06.2011г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за пренасочване и трансформиране на 
щатни длъжности в Общинско предприятие „Спортни имоти”, освободени от 
база академично гребане както следва: 

1. Отговорник „Гребна база” – ½ бройка – Общ работник ½ бр. СК 
„Простор” 

2. Хигиенист „Гребна база” – 1 брой – Общ работник 1 бр. 
Тенискортове „Чайка”  

3. Механошлосер „Гребна база” – 1 брой – Фитнес инструктор 1 бр. ПК 
„Приморски”  
 

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

 
 
 
 



 
3451-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 52 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-
9302/125/08.06.2011г., Общински съвет – Варна: 

3451-7-1. Увеличава числеността на персонала на Общинско 
предприятие „Спорт за всички” с 4 /четири/ щатни бройки, както следва: 

1. Организатор спортен обект – ½ (половин) щатна бройка; 
2. Служител, информация – ½ (половин) щатна бройка; 
3. Дърводелец – 1 (една) щатна бройка; 
4. Шлосер – 1 (една) щатна бройка; 
5. Хигиенист – 1 (една) щатна бройка; 
3451-7-2. Приема нова организационно – управленска структура на 

Общинско предприятие „Спорт за всички”, съгласно приложение. 
  
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

от заседание, проведено на 10.08.2011 г., 11.08.2011 г. и 18.08.2011 г. 
по точка  осма от дневния ред 

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

(1) – актуализация на Бюджет 2011г. на Община Варна. 
(2) - одобряване на текст на договор за депониране на отпадъци на 

“Регионално депо за неопасни отпадъци” с. Въглен; 
(3) - допълване на решение № 2952-3, т. ХVІІ/31/19,20.01.2011г. на 

Общински съвет – Варна; 
(4) - промяна на текстовете на чл. 35 от раздел ІІІ от Наредбата за 

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

(5) - изменения и допълнения в Приложение 1 и 2 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на 
територията на Община Варна; 

(6) - одобряване проект на Анекс 1 към Споразумение № 5/12.03.2010г. 
между Община Варна и община Аксаково; 

(7) - даване на съгласие Център за настаняване от семеен тип  
“Владиславово – 1” да получи статут на второстепенен разпоредител с 
бюджетен кредит; 

(8) - одобряване на споразумение на основание на чл. 59, 61 от ЗМСМА, 
чл. 39, ал. 4 от ЗОС между Община Варна и Дома на съюза на офицерите и 
сержантите от запаса и резерва  - гр. Варна; 

(9) - допълнение и изменение на решение № 1102-9/21/21.05.1997 г. на 
Общински съвет – Варна;   

(10) - вземане на решение за оборудване с "Мултимедийна 
екскурзоводска система" и поставяне на вендинг-машина за изработка на 
метални сувенири с изображения в Музейния обект и Национален паметник 
на културата „Аладжа манастир"; 

(11) - вземане на решение за разпределение на приходи от услуги 
"Мултимедийна екскурзоводска система" и “Релефен мини плакет” на  Музеен 
обект и Национален паметник на културата „Аладжа манастир" – РИМ – 
Варна;  

(12) - вземане на решение за допълнение на Приложение 2 на Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на 



територията на Община Варна, Раздел ХІ Дирекция “Култура и духовно 
развитие” – в частта Регионален исторически музей – Варна;  

(13) - даване на съгласие, относно неверифицирани разходи по проект 
„Бъдеще за нашите деца – пълно енергийно саниране на детски заведения на 
територията на Община Варна” за отчитане като съфинансиране от Община 
Варна; 

 (14) - одобряване на текста на проекта за споразумение за 
сътрудничество между Община Варна и Софийски университет “Св. Климент 
Охридски” и целево финансиране в размер на 50 000 лв. от бюджета на 
Община Варна за 2011г.; 

(15) - отпускане на финансови средства за VІІ Световен фестивал на 
анимационния филм;   

(16) - отпускане на финансови средства в размер на 10 050 лв. за  
изпълнение на  прояви: Традиционна варненска седянка, Изложба 
“Българската писменост образ и подобие” от културната програма на Духовно 
просветен център “Св. Архангел Михаил” Варна; 

(17) - отпускане на финансови средства в размер на 84 158,43 лв. за 
ремонт по хидроизолацията на покрива на ДКЦ V „Света Екатерина – Варна” 
ЕООД; 

(18) - отпускане на финансови средства в размер на 400 000 лв., 
представляващи  половината от необходимата сума за закупуване на скенер за 
нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания „Д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД;  

(19) - отпускане на финансови средства в размер на 240 000 лв. за 
закупуване на апарат за нуждите на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко Марков” – Варна” ЕООД;  

(20) - отпускане на финансови средства в размер на 300 000 лв. за 
дофинансиране на дейността на „Специализирана болница за активно лечение  
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД; 

(21) - отпускане на финансови средства в размер на 38 000 лв. за 
подмяна на В и К инсталацията на „Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение – Варна” ЕООД; 

(22) - отпускане на финансови средства за закупуване на нов 
анестезиологичен апарат  в размер на  90 000 лв.  за нуждите на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 
ЕООД; 

(23) - отпускане финансови средства в размер на 155 000 лв. за  подмяна 
на водопроводна мрежа по ул. “Бреза”, ул. “Момина сълза” ул. “Мак”, ул. 
“Люляк” в с. Каменар; 

(24) - отпускане финансови средства в размер 112 984,12 лв. за ремонт 
на сградата на СОУ „Елин Пелин”;   

(25) - увеличаване на размера на оклад и режийни разноски в ЦДГ; 
(26) -  вземане на решение  за отпускане на финансови средства в размер 

на 4 572,90 лв.  за ремонт на църква “Света троица”, с. Константиново; 



(27) - отпускане на финансови средства в размер на  100 000 лв. за 
изграждане на тротоар отстрана на Военна болница в началото на бул. 
“Христо Смирненски”; 

(28) - отпускане на финансови средства за проектиране на улично 
осветление на алеята, която започва от ВСУ “Черноризец Храбър” до спирка 
“Ген Заимов”  в м-ст “Ален мак”; 

(29) - отпускане на финансови средства в размер на 481 408,10 лв.   за 
изграждане на паркинг на ул. “Никола Козлев” № 11 № 1а, № 3, № 3а;    
 (30) - проектиране на канализацията  в района на ул. “Академик 
Курчатов” и ул. “Безименна”, ЗПЗ и изготвяне на КСС; 

(31) - опрощаване на наемните задължения на Анка Йорданова 
Георгиева – бивш наемател на общинско  жилище, находящо се на адрес: ул. 
“Царевец” № 9А; 

(32) - опрощаване на държавни вземания. 
 (33) – отпускане на допълнителни средства за покриване ва разходите по 
изготвяне на работните проетки на 7-те ЦНСТ и попълване на формуляра за 
кандидатстване; 
 (34) – предложение за промяна на решение №2832-3/29/15.12.2011 г. 
 (35) – отпускане на финансови средства за пътни разноски на културни 
дейци по проект за културен обмен между Варна и Неллимарка, Финландия; 

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

 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 3452-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  във връзка с чл. 61, ал. 1 от 
ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД11-
9906/94/26.07.2011г., Общински съвет - Варна одобрява текст на договор – 
Приложение № 1 към настоящото предложение, възлага на Кмета на Община 
Варна да подпише така одобрения договор. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-24, против-6, въздържали се-7, отсъстват-14/ 
Решението не се приема. 
 
 

 
 

 3453-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 4, ал. 1,  
чл. 17, ал. 1 и  чл. 19 от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условия и реда за 



съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна, във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 5, ал. 7 и 
чл. 12 от Закон за общинските бюджети, във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД11-9302/160/26.07.2011г., Общински съвет - 
Варна допълва свое решение № 2952-3,  т.XVII/31/19,20.01.2011 г.,  както  
следва:  
 1. След текста “Размер на заема – до 12 000 000 лв.” се допълва 
следното “или до 6 135 502 евро, представляващи равностойността на заема в 
евро по фиксинга на БНБ”  

2. След текста “Максимален лихвен процент – до 6.5% (фиксиран 
лихвен процент/SOFIBOR+надбавка)” се допълва  следното:  “/плаващ 
лихвен процент: EURIBOR+надбавка) към датата на подаване на офертите от 
участниците в процедурата по ЗОП”. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-27, против-0, въздържали се-8, отсъстват-16/ 
 
 
 
 

 3454-8. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/159/26.07.2011г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за: 

 Изменения и допълнения в раздел ІІІ, чл. 35 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна, както следва: 

Изменя т.1, както следва: 
“Децата, на които поне един от родителите е с над 70% намалена 

работоспособност с решение на ТЕЛК/НЕЛК.” 
Изменя т. 4, както следва: 
“Децата със заболявания и увреждания с над 70% по решение на 

ДЕЛК/НЕЛК съгласно Наредбата за медицинската експертиза, приета с ПМС 
№ 87 от 05.05.2010г. ДВ бр. 36 от 14.05.2010г., които са настанени в 
санаториални, оздравителни детски ясли и детски градини, специални групи 
към детски градини и масови детски ясли и градини.” 

Допълва т. 5, както следва: 
“В случаите, в които макар и навършило пълнолетие (чл. 2 от Закона за 

лицата на семейството), лицето продължава своето средно образование, поради 
което няма възможност да работи, за да се издържа само, следва да се приеме 
за “дете” по смисъла на Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-1, отсъстват-15/ 
 
 
 



 
 

 3455-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2  ЗМСМА, чл. 6, чл. 8 и чл. 
9 от ЗМДТ, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД11-9302/135/24.06.2011 г., Общински съвет – Варна приема допълнения в чл. 
67, т. 3 и в чл. 79А от Приложение 1 към Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна в частта на раздел II Дирекция “ИИБ” както следва: 

3455-8-1. Текстът на т. 3 от чл. 67 към Приложение 1 от 
НОАМТЦУТОВ “Издаване на удостоверения” се допълва с текста “по искане 
на заинтересовани лица за липса или наличие в “Архив” на търсените от тях 
документи” и същия придобива следния вид: “Издаване на удостоверения по 
искане на заинтересовани лица за липса или наличие в “Архив” на търсените от 
тях документи”. 

3455-8-2. Създава нова точка 2.19 в частта на раздел II Дирекция ИИБ, 
както следва: 
№  
По 
ред Обикновена Бърза Експресна 

  
Наименование на услугата / 

правото Срок Лева Срок Лева Срок Лева 

2.19 
Утвърждаване на размер и граници 

на терени за рекултивация 30 дни 50         
 
3455-8-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2,  чл. 8 и чл. 9 

от ЗМДТ Общински съвет – Варна  отменя т. № 6.3 от раздел VI “СДИР” от 
Приложение 2 към НОАМТЦУТОВ – “Съгласуване на маршрутни разписания 
за специализиран транспорт”. 

3455-8-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2,  чл. 8 и чл. 9 
от ЗМДТ Общински съвет – Варна приема допълнения в текста на т.10.4 от 
Приложение 2 към Наредбата за определянето и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна, като същата приема 
следния вид: 

“Заверка на копие на оригинални документи създадени и текущо 
съхранявани в Дирекциите на Община Варна и районите”. 

3455-8-5. На основание чл. 21,  ал. 2  от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2,  чл. 8 и чл. 
9 от ЗМДТ Общински съвет – Варна приема допълнения в т.13.11 и т.13.12 от 
Приложение 2 към Наредбата за определянето и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна, както следва : 

Т. 13.11 и 13.12 се допълват  и придобиват следния вид:  
„13.11. Цена за ползване на футболно игрище в ТУ-Варна: 
• цена за ползване на стандартно футболно игрище – 60 лв./час.  
• цена за ползване на стандартно футболно игрище при организирани 

на външни спортни прояви – 120 лв./час.  
• цена за ползване на игрище за минифутбол – 24 лв./час.  



• цена за ползване на игрище за минифутбол  при организирани на 
външни спортни прояви – 48 лв./час.  

Забележка: Цената се отнася за времето, през което ОП "Спорт за 
всички" стопанисва обекта, съгласно договор за сътрудничество, сключен 
между Община Варна и ТУ-Варна. 

13.12. Цена за ползване на игрища за минифутбол /с изключение на ТУ-
Варна/ 24 лв./час 

 Цена за ползване на игрища за минифутбол при организиране на външни 
спортни прояви 48 лв./час.  

Забележка: Цената се отнася за времето от 18 часа до 24 часа /за периода 
01.04.-31.10./, от 18 часа до 23 часа / за периода 01.11-31.03./,  както и за всички 
часове през почивните и празничните дни.” 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-3, отсъстват-15/ 
 
 
 
 
 

 3456-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 61, ал. 1 от 
ЗМСМА,  във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД10-
9200/148/26.07.2011г., Общински съвет - Варна одобрява проекта на Анекс 1 
към Споразумение № 5/12.03.2010г. и възлага на Кмета на Община Варна да 
подпише същия. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-0, въздържали се-3, отсъстват-20/ 
 
 
 
 
  

 3457-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 28, 
ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинските бюджети и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС11-9302/126/29.06.2011 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие на Община Варна, Център за настаняване от семеен тип да 
получи статут на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, 
самостоятелен ЕИК, банкова сметка и бюджет към функция V “Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 530 на следния адрес: гр. Варна, 
ж.к. “Вл. Варненчик” І м.р., ул. “Константин и Фружин” № 42, съгласно АОС 
№ 6090/28.05.2010г. за изпълнение на социална услуга “Център за настаняване 
от семеен тип” с капацитет 8 места и персонал 8,5 бройки (в т.ч.: 7 бройки 
държавна делегирана дейност и 1.5 бройки дофинансиране на държавно 
делегираната дейност), считано от 01.09.2011г. 



Центърът осъществява дейността си като държавна делегирана дейност с 
годишна издръжка на 1 место 7 255.00 лв. за 2011 г.и се дофинансира от местни 
приходи в размер на 15 000 лв. за издръжка за периода  01.09.2011г. до 
31.12.2011г.  

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3458-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 1 
от ЗМСМА,  чл. 39, ал. 4 от ЗОС, във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. №  РД11-9302/157/25.07.2011г., Общински съвет – Варна 
одобрява проект на Споразумение от 29.06.2011г. /Приложение № 1/ учредява 
безвъзмездно право на ползване на офис обзавеждане на стойност 15 975 лв., 
както и озвучителна система на стойност  3 590 лв., с включен ДДС в полза на 
Дома на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва  - гр. Варна за 
срок от 10 години. 

Възлага на Кмета на Община Варна да подпише приложения проект на 
споразумение. 

Възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед и подпише договор 
за учредяване безвъзмездно право на ползване  на офис обзавеждане на 
стойност 15 975 лв., както и озвучителна система на стойност  3 590 лв. с 
включен ДДС за срок от 10 години   с Дома на Съюза на офицерите и 
сержантите от запаса и резерва - гр. Варна, представляван от офицера от 
резерва генерал – лейтенант Стоян Топалов – Председател на Централния съвет 
на СОСЗР. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 
Решението не се приема. 
 
 
  
 
 
3459-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  чл.  28, ал. 1 и ал. 2 

от ЗОБ, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-
0400/13/30.06.2011г., Общински съвет – Варна променя и допълва решение № 
1102-9/21/21.05.1997 г. на Общински съвет – Варна, като предоставя правото на 
второстепенен разпоредител с бюджетен кредит за Бюджет 2011 на Галерията 
за графично изкуство – Варна.  

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



 
 

 
 
3460-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-3600/16/11.07.2011г., 
Общински съвет – Варна реши: 

3460-8-1. Регионален исторически музей - Варна получава правото да 
сключи договор с фирма SCHWARZCONSULT – Австрия за срок от 8 (осем) 
години за оборудване на Музеен обект и НАПК "Аладжа манастир" с 
"Мултимедийна екскурзоводска система", съгласно предложения проект и 
финансов план. 

3460-8-2. Регионален исторически музей - Варна получава правото да 
сключи договор с фирма “ИМПРИНТ” ЕООД – гр. Русе за поставяне в Музеен 
обект и НАПК „Аладжа манастир" на вендинг-машина за изработка на метални 
сувенири с изображение от манастира. Договорът да бъде подновяван за всяка 
календарна година. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 
 
 
 
 
 
 3461-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/145/12.07.2011г., 
Общински съвет – Варна разпределя приходите от услуги "Мултимедийна 
екскурзоводска система" и “Релефен мини плакет” на Музеен обект и 
Национален паметник на културата „Аладжа манастир" – РИМ – Варна, след 
приспадане на данъка върху приходите, в съотношение, както следва: 

 - "Мултимедийна екскурзоводска система" 
*80% за SCHWARZCONSULT - Австрия 
*20 % за Регионален исторически музей – Варна 
 - “Релефен мини плакет” 
*70% за фирма “ИМПРИНТ” ЕООД – гр. Русе 
*30% за Регионален исторически музей – Варна 
 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 
 
 

 
 



3462-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2  от  ЗМСМА, чл. 6,  чл. 8 и 
чл. 9 от ЗМДТ и чл. 2, т. 2 и чл. 3А, т. 2 от Закона за туризма, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/146/12.07.2011г., 
Общински съвет – Варна допълва Приложение 2 на Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, Раздел ХІ Дирекция “Култура и духовно развитие” – в частта 
Регионален исторически музей – Варна, както следва: 

 Създава в Раздел ХІ Дирекция “Култура и духовно развитие” – в частта 
Регионален исторически музей – Варна т. 11.4 нови услуги с наименование, 
раздел “възрастни”: 

- "Мултимедийна екскурзоводска система" – 12 лв. 
  - “Релефен мини плакет”                                -    1 лв. 
 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/ 
 
 
 
 
 
3463-8. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 от ЗМСМА и във връзка с 

получени писма от Управляващия орган МРРБ, във връзка с предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОС11-9302/137/19.07.2011г., Общински съвет 
– Варна дава съгласие изплатените суми по проект „Бъдеще за нашите деца – 
пълно енергийно саниране на детски заведения на територията на Община 
Варна”, представляващи неверифицирани разходи в размер на 15 324 лв. да 
бъдат отчетени като съфинансиране от община Варна /да бъдат 
трансформирани от §76 в §62/. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 
 3464-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 61, ал. 1 и 2 от 

ЗМСМА,  във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/148/13.07.2011г., Общински съвет – Варна: 

3464-8-1. Одобрява текста на проекта за споразумение за 
сътрудничество между Община Варна и Софийски университет “Св. Климент 
Охридски” за развитие на научноизследователската, образователната, 
културната, социалната и спортната дейност на територията на Университетска 
ботаническа градина – гр. Варна и възлага на Кмета на Община Варна да го 
подпише. 



3464-8-2. Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме 
необходимите действия за осигуряване на целево финансиране в размер на 
50 000 лв. от бюджета на Община Варна за 2011г. за реализиране на одобрения 
от Министерството на културата, Национален институт за опазване на 
културните ценности, проект “Проучване, консервация, реставрация и 
експониране на късноантична гробница” на територията на Университетска 
ботаническа градина – гр. Варна.  
 Сумата да се преведе по сметка на СУ “Св. Климент Охридски”: 

IBAN: BG52BNBG96613100174301, БНБ – Централно управление, BIC 
Code: BNBGSS. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 
3465-8. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-7400/79/01.07.2011г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови 
средства в размер на 54 000 лева /петдесет и четири хиляди лева/ на 
Фестивален и конгресен център – Варна за наем на зали, техническо и 
организационно обслужване и изхранване на гости и участници в VІІ-я 
Световен фестивал на анимационния филм Варна 2011.   

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

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 
3466-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с писмо от 

ПК “Култура и духовно развитие” с вх. № ОС11-9909/2/22.07.2011г., Общински 
съвет – Варна решава да бъдат отпуснати на Духовно просветен център “Св. 
Архангел Михаил” Варна финансови средства в размер на 10 050 лв. за  
изпълнение на следните прояви: Традиционна варненска седянка, Изложба 
“Българската писменост образ и подобие”.             

Средствата да бъдат осигурени от функция “Култура” от бюджет 2011 г. 
на Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 



 
 
 
 
3467-8. На основание чл. 21,  ал.  1, т. 6, във връзка с докладна записка 

от управителя на ДКЦ V “Света Екатерина” Варна ЕООД с вх. № ОС11-
9901/12/26.05.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер на 84 200 лв. за ремонт на хидроизолацията на 
покрива на ДКЦ V “Света Екатерина” Варна ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 
3468-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от управителя на Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко Марков” Варна ЕООД с вх. 
№ РД11-9901/97/31.03.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 400 000 лв., представляващи  
половината от необходимата сума за закупуване на скенер за нуждите на 
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания “Д-р 
Марко Марков” Варна ЕООД, които да бъдат предоставени като капиталов 
трансфер. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 
3469-8. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от управителя на Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания “Д-р Марко Марков” Варна ЕООД с вх. 
№ РД11-9903/48/28.07.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 240 000 лв. за закупуване на апарат 
за ранна диагностика на рака на шийката на матката за нуждите на 
Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания “Д-р 
Марко Марков” Варна ЕООД, които да бъдат предоставени като капиталов 
трансфер.   

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 



 
 
 
3470-8. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 от ЗМСМА, във връзка с молба 

от управителя на “Специализирана болница за активно лечение  по пневмо-
фтизиатрични заболявания Варна” ЕООД с вх. № ОС11-9903/34/12.07.2011г., 
Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 300 000 лв. за дейност на  “Специализирана болница за активно 
лечение  по пневмо-фтизиатрични заболявания Варна” ЕООД до края на 2011г. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 
3471-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от управителя на “Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение”  Варна ЕООД с вх. № РД11-9903/43/12.07.2011г., 
Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 38 000 лв. за подмяна на В и К инсталацията на “Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение” Варна ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 

 3472-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
докладна записка от управителя на “Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение”  Варна ЕООД с вх. № РД11-9903/44/12.07.2011г.,  
Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 90 000 лв. за закупуване на нов анестезиологичен апарат за нуждите 
на “Специализирана болница по очни болести за активно лечение” Варна 
ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
3473-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

докладна записка от  Кмета на Кметство с. Каменар с вх. № РД11-



1000/268/20.07.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер на 155 000 лв. за  подмяна на водопроводна 
мрежа по ул. “Бреза”, ул. “Момина сълза”, ул. “Мак”, ул. “Люляк” в с. Каменар, 
община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 

 3474-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  във връзка с 
докладна записка от г-жа Г. Господинова – Директор на СОУ “Елин Пелин” с 
вх. № ОС11-6700/7/28.03.2011г.,  Общински съвет – Варна решава да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 113 000 лв. за ремонт на сградата на 
СОУ “Елин Пелин”,  като дофинансиране на държавната дейност. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 
3475-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във 

връзка с докладна записка от управителя на “УСХ” ЕАД – гр. Варна с вх. 
ОС11-2600/55/19.07.2011г., Общински съвет – Варна увеличава с 5% размера 
на оклад и  режийните разноски  в детските градини, както следва:  

 - оклад  - от 1.87 лв. без ДДС  на 1.97 лв. без ДДС 
 - режийни разноски –  от 1.51 лв. без ДДС на 1.59 лв. без ДДС 
  
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 
3476-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  във връзка с молба от 

настоятелството при църква “Света троица” с. Константиново с вх. № ОС10-
1900/3/15.12.2010г., Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати   
финансови средства в размер на 4 572,90 лв.  за ремонт на църква “Света 
троица” с. Константиново. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 



 
 
 
3477-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  Общински съвет – Варна решава 

да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 100 000 лв. за изграждане 
на тротоар, зад Военна болница, в началото на бул. “Христо Смирненски”. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 
3478-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  Общински съвет – Варна решава 

да бъдат отпуснати финансови средства за Проектиране на улично осветление 
на алеята, която започва от ВСУ “Черноризец Храбър” до спирка “Ген Заимов” 
в м-ст “Ален мак”. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 
3479-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6,  Общински съвет – Варна решава 

да бъдат предвидени финансови средства в размер на 481 408,10 лв. за 
изграждане на паркинг в гр.Варна на ул. “Никола Козлев” № 1, № 1а, № 3, № 
3а  .    

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 
3480-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, Общински съвет – Варна решава 

да бъде изготвен проект за Проектиране на канализацията в гр.Варна в района 
на ул. “Академик Курчатов” и ул. “Безименна”, ЗПЗ и да бъде изготвена КСС. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 



 
3481-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Кмета на район “Приморски” с вх. № ОС11-1000/22/08.06.2011 
г., Общински съвет - Варна решава да бъдат опростени задълженията на Анка 
Йорданова Георгиева – бивш наемател на общинско жилище, находящо се на 
адрес: гр.Варна, ул. “Царевец” № 9А, за период 01.01.2004г. – 31.10.2004 г., 
възлизат на обща стойност 214.00 лв.    

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 
3482-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с писмо 

вх. № ОС11-9910/1/01.04.2011 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на ТОДОР ЯНКОВ 
СТЕФАНОВ от гр. Варна, ул. «Ивайло», № 11, ет. 2, ап. 6.   

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 
3483-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с писмо 

вх. № ОС11-9910/3/18.04.2011 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на АНГЕЛ ПЕТРОВ 
АНГЕЛОВ от гр. Варна, м-ст «Евксиноград», ул. «13», № 23А.   

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 

 
 

 3484-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с писмо 
вх. № ОС11-9910/4/18.04.2011 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на ВИКТОРИЯ РУСЕВА 
НЕДЯЛКОВА от гр. Варна, ул. «Княз Ал. Батенберг» № 11, вх. «Б», ет. 3, ап. 6. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 



 
 
 
  3485-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с писмо 

вх. № ОС11-9910/5/18.04.2011 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна  предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на БОГДАНКА 
ХРИСТОВА АНГЕЛОВА от гр. Варна, м-ст «Евксиноград», ул. «13», № 23А. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 
3486-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с писмо 

вх. № ОС11-9910/6/18.04.2011 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на НЕДЮ ГЕОРГИЕВ 
НЕДЯЛКОВ от гр. Варна, ул. «Княз Ал. Батенберг» № 11, вх. «Б», ет. 3, ап. 6. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 

 
 
 
3487-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с писмо 

вх. № ОС11-9910/7/18.04.2011 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на ПРЕСЛАВ АНГЕЛОВ 
ПЕТРОВ от гр. Варна, м-ст «Евксиноград», ул. «13», № 23А. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
 
3488-8. На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, във връзка 

с предложение на Кмета на Община Варна с вх.№РД11-9302/166/01.08.2011 г., 
Общински съвет-Варна дава съгласие от Бюджета на Община Варна за 2011 г. 
да бъдат допълнително предоставени средства в размер на 111 600 лв. с ДДС за 
покриване на разходите по изготвянето на работните проекти на 7-те ЦНСТ и 



попълването на формуляра за кандидатстване по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ  BG161PO001/1.1-12/2011 Приоритетна ос 1. 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1 „Социална 
инфраструктура”, „ подкрепа за деинституциализация на социални институции, 
предлагащи услуги за деца в риск”, до възстановяването им от Управляващия 
орган на ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 

 
 
 
 
 3489-8. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД11-9302/171/09.08.2011 г., 
Общински съвет-Варна дава съгласие и изменя т.2 от Решение №2832-
3/29/15.12.2010 г., както следва: 
 3489-8-1. Осигуряват се 100 800 лв. от бюджета на Община за 
финансиране на разходите за изготвяне на инвестиционни проекти, 
строителен надзор, инвеститорски контрол и други, необходими за 
изготвянето на проектната документация, тъй като  същите не са  допустим 
разход по Проекта за социално вкючване. 
 3489-8-2. Осигурява се съфинасиране на Проект за социално вкючване 
в размер на 31 000 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 

 
 
 
 
 
 3490-8. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с докладна 
записка от директора на РИМ-Варна с вх.№ОС11-9200/29/27.07.2011 г., 
Общински съвет-Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства 
в размер на 4320 евро /на шест души по 720 евро, по приложен списък в 
докладната записка на директора на РИМ-Варна/ за пътни разходи на 
културни дейци по проект за културен обмен между Варна и Неллимарка, 
Финландия през периода 18-25 август 2011 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-0, въздържали се-5, отсъстват-17/ 

 
 
 
 
 



3491-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, § 8 от ПЗР на Закона 
за държавния бюджет на Република България за 2011 г. и чл. 47 от Наредбата 
за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
общинския бюджет, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ ОС11-9302/135/18.07.2011г., Общински съвет – Варна: 

3491-8-1. Приема актуализиран бюджет на Община Варна за 2011 г. в 
приходната част в размер на 214 100 000 лв. и в разходна част в размер на 
214 100 000 лв., съгласно приложения. 

3491-8-2. Приема актуализирана извънбюджетна план – сметка 
“Приватизация”, - приходи 1 736 167 лв., разходи  1 729 912 лв. и остатък към 
31.12.2011г. 6 255 лв., съгласно приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-32, против-1, въздържали се-0, отсъстват-18/ 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

от заседание, проведено на 10.08.2011 г., 11.08.2011 г. и 18.08.2011 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Здравеопазване” относно: 
 (1) – назначаване на временно изпълняващ длъжността управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р 
Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД 

(2) - отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани 
за лечение. 

 
Докл.: д-р И.Митковски-председател  

       ПК „Здравеопазване” 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –33 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

3492-9. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, § 1а от 
Заключителните разпоредби на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда 
за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения 
по Закона за лечебните заведения, както и на основание чл.22, ал.1 от Наредба 
за реда за упражняване правата на собственост върху частта на община Варна 
от капитала на търговските дружества, Общински съвет-Варна избира д-р 
Виолина Димова Таскова за временно изпълняващ длъжността управител на 
лечебно заведение „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, с 
всички произтичащи от избора права и задължения, за срок до назначаване на 
нов управител след проведен конкурс по реда на Наредба № 9/26.06.2000 г.  

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването 
на договор за управление с д-р Виолина Димова Таскова. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-22, против-0, въздържали се-11, отсъстват-17, не участват в 

гласуването-1/ 
Решението не се приема. 



 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3493-9. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, § 1а от 

Заключителните разпоредби на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда 
за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения 
по Закона за лечебните заведения, както и на основание чл.22, ал.1 от Наредба 
за реда за упражняване правата на собственост върху частта на община Варна 
от капитала на търговските дружества, Общински съвет-Варна избира доц.д-р 
Георги Кобаков за временно изпълняващ длъжността управител на лечебно 
заведение „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, с всички 
произтичащи от избора права и задължения, за срок до назначаване на нов 
управител след проведен конкурс по реда на Наредба № 9/26.06.2000 г.  

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването 
на договор за управление с доц.д-р Георги Кобаков. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-19, против-0, въздържали се-14, отсъстват-16, не участват в 

гласуването-1/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 

 3494-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 
4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет – Варна  
№ 2952-3/31/19,20.01.2011 г. и на база здравен статус, Общински съвет – Варна 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение.  

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

 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

 
 



 
 

                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  
              КЪМ РЕШЕНИЕ №3494-9 
 

        
1. Десислава Стефанова Филева, молба вх. № РД11-94.Д/211/27.04.2011 г. - 300лв. за 

сина й Самуил Димитров Георгиев,  съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

2. Минка Радева Тодорова,   молба вх. № РД11-94.М/308/27.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

3.  Зюмбюлка Асенова Атанасова, молба вх. № РД11-94.З/77/28.04.11 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

4.  Валентин Николов Архондиев, молба вх. № РД11-94.В/180/29.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

5.  Колю Добрев Колев,  молба вх. № РД11-94.К/163/29.04.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

6.  Наджие Сали Хюсеин,  молба вх. № РД11-94.Н/215/29.04.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

7.  Афизе Халилова Ферадова, молба вх. № РД11-94.А/276/29.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

8. Изабел Артюнова Киркорова, молба вх. № РД11-94.И/128/29.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

9.  Кръстинка Тодорова Великова, молба вх. № РД11-94.К/162/27.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

10.  Иванка Илиева Ангелова,   молба вх. № РД11-94.И/125/27.04.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

11.  Николай Евгениев Ангелов, молба вх. № РД11-94.Н/212/27.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

12.  Иванка Георгиева Каменова, молба вх. № РД11-94.И/217/07.07.2011 г. - 1500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

13.     Живка Радева Радева,  молба вх. № РД11-94.Ж/48/18.05.2011 г. - 500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

14.   Ася Ивова Михайлова,  молба вх. №  РД11-94.А/274/27.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    



15.   Айше Мехмедова Алиева, молба вх. № РД11-94.А/273/27.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

16.  Нуржихан Исмет Хасан,   писмо вх. № РД11-94.Н/207/21.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

17.  Маринка Гешева Данаилова, молба вх. № РД11-94.М/296/20.04.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

18.  Илко Максимов Москов,  молба вх. № РД11-94.И/121/21.04.2011 г. - 500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

19.  Севда Димитрова Кирилова, молба вх. № РД11-94.С/304/21.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

20.  Султанка Герджикова Алекова, молба вх. № РД11-94.С/307/21.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

21.  Донко Василев Ковачев,  молба вх.№ РД11-94.Д/169/31.03.2011г. - 500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

22.  Светлана Данаилова Добрева, молба вх.№ РД11-94.С/456/11.07.2011г. - 2000лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

23.  Маргарита Георгиева Добрева, молба вх. №РД11-94.М/390/02.06.2011г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

24.  Тодор Тодоров Петров, молба вх.№РД11-94.Т/44/24.02.2011г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

25.  Карамфилка Жекова Божинова, молба вх. № РД11-94.К/158/21.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

26.  Сенка Илиева Иванова,   молба вх. № .РД11-94.С/306/21.04.2011 г. - 200лв. за сина 
й Себайдин Мехмед Себайдин, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

27.  Цветан Райков Тодоров,   молба вх. № РД11-94.Ц/23/19.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

28.  Василка Иванова Николова, молба вх. № РД11-94.В/196/12.05.2011 г. - 500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

29.   Милка Георгиева Николова, молба вх. № РД11-94.М/349/12.05.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.    

30.  Симеон Демиров Илиев,  молба вх. № РД11-94.С/345/12.05.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   



31. Леонид Анатолиевич Базан, молба вх. № ОС11-3500/8/15.07.2011г. – 2 000 лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

32. Христина Филипова Паркова, молба вх. № РД11-94.Х/100/16.06.2011г. – 300 лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

33. Георги Петров Кондов, молба вх. № РД11-94.Г/191/15.07.2011г. - 1 500 лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

34. Роса Савова Йорданова, молба вх. № РД11-94.Р/238/13.07.2011 г. -  2 000лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

35.  Димитър Колев Стойчев, молба вх. № РД11-94.Д/278/15.06.2011 г. - 500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

36.  Георги Михаилов Николов, молба вх. № РД11-94.Г/170/22.06.2011 г. - 1 500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

37.  Цветана Григориевна Александрова, молба вх. № РД11-94.Ц/20/17.03.2011 г. - 
500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

38.  Надежда Иванова Иванова,   молба вх. № РД11-94.Н/302/14.07.2011 г. - 1000лв. за 
сина й Филип Иванов Иванов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

39.   Румяна Любенова Георгиева,  молба вх. № РД11-94.Р/241/20.07.2011 г. -  1000лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

40.   Ивайло Георгиев Митев,  молба вх. № РД11-94.И/226/13.07.2011 г. - 1000лв. за 
сина му Михаил Иваилов Митев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

41.   Веска  Николова Василева,  молба вх. № РД11-94.В/271/20.07.2011 г. - 2 000лв. за 
сина й Калин Веселинов Василев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

42.  Мирослава Ванева Инджова- Златинова, молба вх. № РД11-94.М/479/21.07.2011 
г. - 1 500лв. за сина й Кристиян Радослав Златинов, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

43.  Стефан Валериев Благоев, молба вх. № РД11-94.С/473/20.07.2011 г. - 1000лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

44.  Анелия Димитрова Илиева, молба вх. № РД11-94.А/318/27.05.2011 г. - 2 000лв. за 
дъщеря й Елеонора Анелиева Илиева, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

45.   Боян Борисов Шопов, молба вх. № РД11-94.Б/66/12.05.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

46.  Тодор Демирев Николов,  молба вх. № РД11-94.Т/99/11.05.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   



47.  Джесур Ахмедов Ибрямов,  молба вх. № РД11-94.Д/232/11.05.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

48.    Красимира Георгиева Христова-Ангелова, молба вх. № РД11-
94.К/179/11.05.2011 г. - 1 500лв. за дъщеря й Йоана Невянова Ангелова, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

49.  Даниела Петкова Стефанова,  молба вх. № РД11-94.Д/233/11.05.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

50.  Гинка Йорданова Янева,  молба вх. №  РД11-94.Г/124/11.05.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

51.  Женя Иванова Петрова,  молба вх. № РД11-94.Ж/46/11.05.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

52.  Стефанка Костова Накова, молба вх. № РД11-94.С/359/19.05.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

53.  Виолета Атанасова Ненова, молба вх. № РД11-94.В/201/18.05.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

54.  Лавренти Стоянов Янков, молба вх. № РД11-94.Л/84/27.05.2011 г. - 300лв. за сина 
му Лъчезар Лаврентиев Янков, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

55.  Петър Господинов Петров, молба вх. № РД11-94.П/148/19.05.2011 г. – 1 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

56.  Сашка Минкова Янкова, молба вх. № РД11-94.С/377/31.05.2011 г. - 2 000лв. за 
синовете й Красимир Сашков Янков и Ангел Сашков Янков, дъщеря й Минка Сашкова 
Янкова, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

57.  Филип Гочев Андонов, молба с вх. № РД11-94.Ф/41/31.05.2011 г. - 500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

58.  Таня Христова Йоргакиева,  молба с вх. № РД11-94.Т/102/20.05.2011 г. - 2 000лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

59.    Стоянка Костадинова Христова, молба с вх. № РД11-94.С/358/18.05.2011 г.-  
300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

60.  Димитър Иванов Димитров,   молба с вх. № РД11-94.Д/133/18.03.2011 г. - 500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

61. Христо Георгиев Димитров, молба с вх. № РД11-94.Х/91/19.05.2011г. - 900лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

  



Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

от заседание, проведено на 10.08.2011 г., 11.08.2011 г. и 18.08.2011 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на решение по предложение на Веселин 
Марешки-общински съветник за забрана на обявяване и провеждане на 
обществена поръчка за ремонт на пътна инфраструктура от кмета на Община 
Варна до провеждане на изборите м.октомври 2011 г. 
 

Докл.: Веселин Мерешки 
 
Общ брой присъстващи общински съветници –33 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 3495-10. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-
Варна задължава Кмета на Община Варна да отмени обявената обществена 
поръчка за рехабилитация на пътна инфраструктура „Проектиране и 
изпълнение на ново строителство, реконструкция, аварийни ремонти и 
рехабилитация на уличната мрежа, пътни съоръжения, спортни площадки, 
междублокови пространства, паркове и алеи на територията на община Варна 
по обособени позиции” на стойност 200 млн.лв. 
 /за-21, против-1, въздържали се-11/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

 

 
 
 



Препис-извлечение! 

О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

от заседание, проведено на 10.08.2011 г., 11.08.2011 г. и 18.08.2011 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

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

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

(2) - сключване на допълнителни споразумения към договорите за 
концесия на автобусните спирки; 

(3) - одобряване на пазарните оценки и вземане на решение за продажба 
чрез публично оповестен конкурс на два имота – частна общинска собственост 
находящи се на ул. „Роза”, два имота находящи се на ул. „Братя Бъкстон”, един 
имот на ул. „Д – р Анастасия Желескова” и един имот находящ се в ж.к. 
„Възраждане” 
 (4) - проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на пристройка на два етажа за 
две групи деца с басейн и физкултурен салон към ЦДГ № 21 ”Калина Малина”; 

(5) - проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на нов корпус за шест групи 
деца в двора на ЦДГ № 8 ”Христо Ботев”.  

(6) - прекратяване на правото на ползване, относно два имота находящи 
се на ул. „Роза”, вземане на решение за одобряване на пазарни оценки и 
продажба на два имоти – частна общинска собственост в ж.к. „Младост”, един 
имот, находящ се на ул. „Роза” и един имот, находящ се на бул. „Христо 
Смирненски”.  

(7) - искане за безвъзмездно предоставяне за управление на община 
Варна относно недвижими имоти, представляващи Паметник на градинското и 
парковото изкуство „Изторическо ядро на морската градина”, находящи се в 
гр.Варна и недвижим имот, представляващ „Аспарухов парк”, находящ се в 
кв. „Аспарухово”, гр.Варна; 

(8) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение 
“Асоциация на българските черноморски общини” , върху част от имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Осми 
Приморски полк” № 67а за срок от 10 (десет) години; 

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



(10) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на Фондация 
“ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” върху имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Драва Соболч” № 7а; 

 (11) - изменение на решение с № 1486-4 от Протокол № 16/20.07.2009г. 
на Общински съвет-Варна и вземане на решение за даване на съгласие да бъде 
предоставен за безвъзмездно управление на Министерството на правосъдието 
за нуждите на Районна прокуратура – Варна част от имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул.“Цар Освободител”№ 150; 

(12) - учредяване на безвъзмездно право на ползване  на  Фондация 
“Роден край”  върху павилион № 9 и павилион № 23, находящи се в гр. Варна, 
ул. „Войнишка” № 3; 

(13) - одобряване на пазарна оценка, във  връзка с анексиране на 
сключен договор №Д-6-9200 /1265/ 27.10.2006г., за учредяване на 
безвъзмездно право на строеж на Българската православна църква за 
изграждане на православен храм „Св. Андрей Първозвани” върху недвижим 
имот–частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Чайка” ; 

 (14) - изменение на решение № 2400 – 3 от Протокол № 42 от 
05.02.2003 г. на Общински съвет-Варна и подписване на анекс към Договор № 
Д – 3 – 9200/586/18.07.2003 г., сключен между Община Варна и „Регионален 
исторически музей – Варна”;  

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

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

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

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

 (19) - предоставяне за безвъзмездно управление на следните имоти:  
- Детска ясла № 7, находяща се в гр.Варна, ул. “Роза”. 
- Детска ясла № 11, находяща се в гр.Варна, ж.к. “Младост”, 16 

подрайон. 
- Детска ясла № 14 “Звънче” , находяща се в гр.Варна, ул. “Рила” № 2, 

кв.463, I-ви подрайон, парцел II. 
- Детска ясла № 13 “Русалка” , находяща се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, 

район II. 
- Детска ясла № 8, находяща се в гр. Варна, ул. “Евлоги Георгиев”, 8 

район: 24 кв. 17. 
- Детска ясла № 4 “Приказен свят” , находяща се в гр. Варна, бул. 

“Чаталджа” № 111, подрайон 2, кв.860. 



- Детска ясла № 9 ”Детелина” , находяща се в гр. Варна, кв. 
“Аспарухово”, ул.“Средец”№ 12, подрайон: 27 кв.:18. 

- Детска ясла № 5 “Михаил Иванов” , имот-публична общинска 
собственост, находяща се в гр. Варна, ул. “Димитър Полянов” № 3. 

- Детска ясла № 3, “Зайо Байо” , находяща се в гр. Варна, ул. “Парижка 
Комуна”, № 25, район 10, кв.390. 

- Детска ясла № 2, “Санаториална” , находяща се в гр. Варна, ж.к. 
“Чайка”, подрайон: 20, кв.7. 

- Детска ясла № 1, находяща се в гр. Варна, ул. “Славянска”, № 21, 
район: 3, кв. 722, пл. № 21. 

(20) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Воден” № 18; 
 (21) - закупени дълготрайни активи – медицинска апаратура, 
медицинско оборудване и инструментариум от Община Варна и учредяване на 
безвъзмездното им право на ползване от МБАЛ „Света Анна – Варна” АД; 

(22) - предоставяне за безвъзмездно управление на Регионална 
библиотека „Пенчо Славейков”-Варна за срок от 10 години на следните 
имоти – общинска собственост: 

-бул. „Осми Приморски полк” № 43, част от ниско тяло „А” – предмет 
на АОС № 654/27.05.1998 г. – публична общинска собственост; 

-бул. „Осми Приморски полк” № 110, част от административни 
помещения на І-ви етаж (от № 1 до № 14 и № 40 и 41) и сутерен – предмет на 
АОС № 902/25.11.1998 г. – публична общинска собственост; 

-ул. „Генерал Паренсов” № 3, помещения в подблоково пространство - 
предмет на АОС № 1887/18.09.2000 г. - частна общинска собственост; 

-ул. „Македония” № 102, помещения в подблоково пространство – 
предмет на АОС № 815/01.09.1998 г. – частна общинска собственост. 

(23) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на Областна 
дирекция на МВР – Варна върху движими вещи; 
 (24) - одобряванe на експертна оценка и вземане на решение за 
учредяване на възмездно право на ползване на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, 
върху части от следните имоти-частна общинска собственост:   

 - ул.“Тодор Влайков”№ 14 
- бул. “Владислав Варненчик”, бл. 48  
- ул. “Стефан Богориди” № 3 

 (25)- промяна предназначението на жилища от фонд ”Настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди “ във фонд  ”Жилища за 
продажба”;  
 (26) - вземане на решение за повторно внасяне на заседание на 
Общински съвет – Варна на решение № 3386-4, от протокол № 35/22.06.2011 
г., 23.06.2011 г. и 29.06.2011 г.;  
 (27) - безвъзмездно придобиване в собственост на Община Варна на 
имоти – държавна собственост. 
 

Докл.: О.Симеонов-председател ПК „СС” 



 
Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 3496-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ОБС11-9901/8/30.03.2011 
г., общински съвет – Варна обявява за частна общинска собственост недвижим 
имот – предмет на Акта за публична общинска собственост № 3522/2005 г., 
представляващ ПИ 10135.2559.238 с площ 1780 кв.м. по одобрени със Заповед 
№ РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален 
регистър на район „Приморски”, идентичен с УПИ ІІ – „за етажен гараж” в 
кв.798 по плана на 17-ти п.р. на гр.Варна. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-36, против-0, въздържали се-1, отсъстват-14/ 

 

 

 

3497-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.70, ал.1 от Закона 
за концесиите и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-
9302/163/28.07.2011г.,, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община 
Варна да сключи допълнителни споразумения към договорите за концесия на 
автобусните спирки с номера №Д-6-9200/1147/28.09.2006г., №Д-6-
9200/1169/04.10.2006г., №Д-6-9200/1170/04.10.2006г. и №Д-7-
9200/82/09.02.2007г. с предмет „Изграждане и експлоатация на обекти – 
автобусни спирки с рекламни пана и съоръжения за продажба на печатни 
изделия в автобусните спирки, представляващи прилежаща инфраструктура и 
принадлежност към общинските пътища – публична общинска собственост”, с 
които да се направи следната промяна: 

1. В чл.1 от Договора, т.1.1 вместо „...съоръжения за продажба на 
печатни изделия в автобусните спирки” да се чете „...съоръжения за продажба 
на печатни, тютюневи изделия и дребни пакетирани хранителни стоки и 
напитки в автобусните спирки, ....”       
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-34, против-0, въздържали се-2, отсъстват-15/ 
 
 
 
 
 



3498-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във 
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх.№ РД 11-9302/155/19.07.2011г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарните оценки, изготвени от независими оценители, във връзка с 
провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имоти – частна 
общинска собственост, а именно: 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2553.642, целия с площ 1 
065кв.м. и сгради с идентификатор 10135.2553.642.1 и застроена площ 40кв.м. 
и идентификатор 10135.2553.642.2 и застроена площ 92кв.м., по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, ул.”Роза”, 25-
ти подрайон, предмет на АОС №2115/10.09.2001г., в размер на 318 700лв., без 
включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2553.648, целия с площ 
664кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Роза” , кв.3 на 25-ти подрайон, предмет на АОС 
№2114/10.09.2001г., в размер на 175 300лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2558.6, целия с площ 330кв.м., 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Братя Бъкстон” №14, кв.637, 6-ти подрайон, предмет на АОС 
№6/08.11.1996г., в размер на 181 000лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2558.5, целия с площ 315кв.м. и 
сграда с идентификатор 10135.2558.5.1 и застроена площ 15кв.м., с 
идентификатор 10135.2558.5.2 и застроена площ 18кв.м. и с идентификатор 
10135.2558.5.3 и застроена площ 35кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, ул.”Братя 
Бъкстон” №16, кв.637, 6-ти подрайон, предмет на АОС №9/08.11.1996г., 
размер на 171 700лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2559.238, идентичен с УПИ ІІ-
”за етажен гараж” – отреден със заповед №Г-146/28.11.2002г. на Зам. кмета на 
Община Варна, целия с площ 1 780кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на район ”Приморски”, одобрени със Заповед №РД-18-
92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Д-р Анастасия Железкова” , кв.798 по плана на 17-ти подрайон, предмет 
на АОС №3522/08.08.2005г., в размер на 490 000лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1388, целия с площ 10 
080кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Възраждане” – І м.р., кв.16, предмет на АОС 
№6553/18.07.2011г., в размер на 2 463 300лв., без включен ДДС. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 



 
 
 
 

3499-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, 
във връзка с чл.28, ал.1, чл.82, ал.1, т.1 и по реда на чл.98 и следващи от 
НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба чрез публично 
оповестен конкурс на имоти – частна общинска собственост, при достигнатата 
след провеждане на конкурса цена, а именно: 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2553.642, целия с площ 1 
065кв.м. и сгради с идентификатор 10135.2553.642.1 и застроена площ 40кв.м. 
и идентификатор 10135.2553.642.2 и застроена площ 92кв.м., по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, ул.”Роза”, 25-
ти подрайон, предмет на АОС №2115/10.09.2001г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2553.648, целия с площ 
664кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Роза” , кв.3 на 25-ти подрайон, предмет на АОС 
№2114/10.09.2001г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2558.6, целия с площ 330кв.м., 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-
18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Братя Бъкстон” №14, кв.637, 6-ти подрайон, предмет на АОС 
№6/ 08.11.1996г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2558.5, целия с площ 315кв.м. и 
сграда с идентификатор 10135.2558.5.1 и застроена площ 15кв.м., с 
идентификатор 10135.2558.5.2 и застроена площ 18кв.м. и с идентификатор 
10135.2558.5.3 и застроена площ 35кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, ул.”Братя 
Бъкстон” №16, кв.637, 6-ти подрайон, предмет на АОС №9/08.11.1996г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2559.238, идентичен с УПИ ІІ-
”за етажен гараж” – отреден със заповед №Г-146/28.11.2002г. на Зам. кмета на 
Община Варна, целия с площ 1 780кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на район ”Приморски”, одобрени със Заповед №РД-18-
92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Д-р Анастасия Железкова” , кв.798 по плана на 17-ти подрайон, предмет 
на АОС №3522/ 08.08.2005г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1388, целия с площ 10 
080кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Възраждане” – І м.р., кв.16, предмет на АОС 
№6553/18.07.2011г.,  
при начална конкурсна цена 3 800 000лв., без включен ДДС, представляваща:  



– проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на пристройка на два етажа за 
две групи деца с басейн и физкултурен салон към ЦДГ №21 ”Калина Малина” 
(стойност с непредвидените разходи 1 400 000лв.), в имот – публична 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл. №60, находящ се в 
гр.Варна, ж.к.”Чайка” до жилищен блок №41, 19-ти подрайон, целия с площ 5 
360кв.м., предмет на АОС №2520/20.12.2002г.; 

– проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на нов корпус за шест групи 
деца в двора на ЦДГ №8 ”Христо Ботев” (стойност с непредвидените разходи 
2 400 000лв.), в имот – публична общинска собственост, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.51.107, целия с площ 6 517кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-
40/14.07.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Средна гора” №45, 12-ти подрайон, предмет на АОС №4577/30.11.2007г.,  
на обща стойност за инвестицията 3 800 000лв., без включен ДДС. 

Сделката се облага с ДДС. 
Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат еднолични 

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

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4 представят удостоверение от Централния професионален регистър на 

строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа 
група или договор за изпълнение на строителството с едноличен търговец или 
юридическо лице, притежаващо удостоверение от Централния професионален 
регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, 
бр.108/2006г.) – първа група; 

1.5  представят копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи 
за последните 3 /три/ години – 2008г., 2009г. и 2010г., съгласно Закона за 
счетоводството. 

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
конкурсни документи; 

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания 
за вписване на едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация – оригинал; 



2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – 
оригинал; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица – оригинал; 

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

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

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

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

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

2.10. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, за 
получаване и запознаване с конкурсните условия; 

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.12. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.13. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за 
извършен оглед на имотите; 

2.14. заверено за вярност от кандидата копие на удостоверението от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на 
строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група или договор за изпълнение на 
строителството с едноличен търговец или юридическо лице, притежаващо 
удостоверение от Централния професионален регистър на строителя по Закона 
за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група; 

2.15. заверени за вярност от кандидата копия на счетоводен баланс и 
отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години – 2008г., 2009г. и 
2010г., съгласно Закона за счетоводството;  

2.16. платежен документ за внесен депозит в размер на 380 000лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.17. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от      2 000лв., с включен ДДС, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна, като при закупуване на конкурсната документация 



следва да бъдат представени следните документи: документ за самоличност, 
удостоверение за актуално състояние на едноличен търговец или друго 
юридическо лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от 
друго лице се представя и нотариално заверено пълномощно; 

2.18. предложение по отделните критерии за оценка, запечатано в 
отделен плик. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи. 

3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 –  разлика между предложената цена за имотите – частна общинска 
собственост и стойността на инвестицията в размер на не по-малко от 3 800 
000лв., без включен ДДС – 50%; 

К2 – срок за изпълнение (не по-кратък от 8 (осем) месеца и  не по-дълъг 
от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора със 
спечелилия публично оповестения конкурс или от влизане в сила на 
разрешението за строеж (взема се по-късната дата от двете)/ – 50%. 

4. Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 

където:  
К1 = (РЦучастник / РЦмакс) х 50 

РЦучастник – разлика между предложената от кандидата цена за имотите – 
частна общинска собственост и стойността на инвестицията в размер на не по-
малко от        3 800 000лв., без включен ДДС;  
РЦмакс – максимална оферирана разлика между предложената цена за имотите 
– частна общинска собственост и стойността на инвестицията в размер на не 
по-малко от 3 800 000лв., без включен ДДС; 

К2 = (СИмин. / СИучастник) х 50 
СИмин. – минимален офериран срок за изпълнение; 
СИучастник – срок за изпълнение, предложен от кандидата. 

5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включат горепосочените условия и да се 
предвиди: 

5.1. неустойка в размер на  0,5% на ден,  но не повече от 15% от размера 
на инвестицията – 3 800 000лв., без включен ДДС, при неспазване на срока за 
изпълнение на инвестицията; 

5.2. разликата между предложената от спечелилия публично оповестения 
конкурс участник цена за имотите – частна общинска собственост и стойността 
на инвестицията – 3 800 000лв., без включен ДДС, се превежда в приход на 
бюджета на Община Варна преди подписване на договора; 

5.3. собствеността върху имотите – частна общинска собственост може 
да се прехвърля и поетапно след представяне на удостоверение за въвеждане в 
експлоатация на всеки един от обектите, до размера на извършената 
инвестиция по искане на спечелилия публично оповестения конкурс участник; 



5.4. от размера на депозита, внесен от спечелилия публично оповестения 
конкурс участник преди конкурса, се задържат 5% за срок от 18 месеца, 
считано от датата на подписване на договора, като гаранция за добро 
изпълнение на поетите с договора задължения, а останалата част от размера на 
депозита се прихваща от дължимите суми за плащане; 

5.5. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имотите – публична 
общинска собственост, предмет на АОС №2520/20.12.2002г. и АОС 
№4577/30.11.2007г., след изтичане на срок от 18 месеца, считано от датата на 
подписване на договора или в случай на невъвеждане в експлоатация на някой 
от обектите, договорът се счита за прекратен по вина на спечелилия публично 
оповестения конкурс участник, а извършените подобрения и приращения 
стават общинска собственост. 

5.6.писмо за намерение от банка с ангажимент за финансиране на 
спечелилия публично оповестения конкурс участник. 

6. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението, като контрола от страна на Община Варна по извършваните 
проектиране, строителни и монтажни работи, оборудване, обзавеждане и 
въвеждане в експлоатация на всеки един от обектите от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник, да се осъществява от оторизирани експерти от 
ОП “Инвестиционна политика” и от експерти от дирекция “Образование” при 
Община Варна. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 
 
 

3500-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, съгласно раздел ІV, 
чл.2 ”в” от договор №Д-9-9200/709/22.05.2009г. и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх.№ РД 11-9302/167/01.08.2011г., Общински съвет – Варна 
прекратява правото на ползване с решение №1226-7/14/01,02.04.2009г., 
относно следния имот” 

„ … 1.10. ул.”Роза”, кв.8 на 25-ти подрайон по плана на гр.Варна, УПИ І-
”обществен гараж”, представляващ земя с площ 4 421кв.м. – предмет на АОС 
№4899/ 02.09.2008г.; …”. 

Възлага на Кмета на Община Варна подписването на анекс към договор      
№Д-9-9200/709/22.05.2009г., с който да се промени раздел І „Предмет на 
договора”, като от т.1 отпадне текста: 

„ … 1.10. ул.”Роза”, кв.8 на 25-ти подрайон по плана на гр.Варна, УПИ І-
”обществен гараж”, представляващ земя с площ 4 421кв.м. – предмет на АОС 
№4899/ 02.09.2008г.; …”. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 



 за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 
 

3501-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във 
връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, Общински съвет – Варна одобрява пазарните 
оценки, изготвени от независими оценители, във връзка с провеждане на 
публично оповестен конкурс за продажба на имоти – частна общинска 
собственост, а именно: 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.208, целия с площ 1 
800кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6353/18.03.2011г., в размер на 470 000лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.207, целия с площ 2 
464кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6354/18.03.2011г., в размер на 650 000лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2553.74, идентичен с УПИ І-
”обществен гараж”, целия с площ 4 419кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-
03-67/25.01.2010г. на Началник на СГКК-Варна, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Роза”, кв.8 на 25-ти подрайон, предмет на АОС №4899/02.09.2008г., в 
размер на 1 068 000лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2576, целия с площ 3 
313кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
последно изменение със Заповед №КД-14-03-1220/20.09.2010г. на Началник на 
СГКК-Варна, находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Смирненски”, 23-ти 
подрайон, предмет на АОС №6302/29.12.2010г., в размер на 813 200лв., без 
включен ДДС. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 

 
 
3502-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, 

във връзка с чл.28, ал.1, чл.82, ал.1, т.1 и по реда на чл.98 и следващи от 
НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба чрез публично 



оповестен конкурс на имоти – частна общинска собственост, при достиганата 
след провеждане на конкурса цена, а именно: 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.208, целия с площ 1 
800кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6353/18.03.2011г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.207, целия с площ 2 
464кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6354/18.03.2011г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2553.74, идентичен с УПИ І-
”обществен гараж”, целия с площ 4 419кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед №КД-14-
03-67/25.01.2010г. на Началник на СГКК-Варна, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Роза”, кв.8 на 25-ти подрайон, предмет на АОС №4899/02.09.2008г., в 
размер на 1 068 000лв.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2576, целия с площ 3 
313кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-92/ 14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
последно изменение със Заповед №КД-14-03-1220/20.09.2010г. на Началник на 
СГКК-Варна, находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Смирненски”, 23-ти 
подрайон, предмет на АОС №6302/29.12.2010г. 

Продажбата да се извърши при начална конкурсна цена за имотите – 
частна общинска собственост общо в размер на 3 001 200лв. /три милиона 
хиляда и двеста лева/ без включен ДДС.   

Сделката се облага с ДДС. 
Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат еднолични 

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

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4. притежават дълготрайни материални активи в размер на не по-малко 

от     9 000 000лв. /девет милиона лева/ по балансова стойност; 
1.5.  представят копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи 

за последните 3 /три/ години – 2008г., 2009г. и 2010г., съгласно Закона за 
счетоводството. 

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими следните 
документи: 



2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
конкурсните документи; 

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания 
за вписване на едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за 
фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация – оригинал; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – 
оригинал; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните търговци и 
юридическите лица – оригинал; 

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

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

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

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

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

2.10. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, за 
получаване и запознаване с конкурсните условия; 

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.12. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.13. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи за 
извършен оглед на имотите; 

2.14. заверени за вярност от кандидата копия на счетоводен баланс и 
отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години – 2008г., 2009г. и 
2010г., съгласно Закона за счетоводството;  

2.15. заверена от кандидата /управител, счетоводител и съставител/ 
справка за балансовата стойност на притежаваните дълготрайни материални 
активи в размер на не по-малко от 9 000 000лв. /девет милиона лева/;    

2.16. платежен документ за внесен депозит в размер на 300 120лв. /двеста 
петдесет и шест хиляди петстотин шестдесет и осем лева/, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна; 



2.17. платежен документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 2 000лв. /две хиляди лева/, с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462 150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна, като при закупуване на 
конкурсната документация следва да бъдат представени следните документи: 
документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние на едноличен 
търговец или друго юридическо лице по Търговския закон, а ако 
документацията се закупува от друго лице се представя и нотариално заверено 
пълномощно; 

2.18. предложение по отделните критерии за оценка, запечатано в 
отделен плик. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи. 

3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на предложението: 
К1 – дълготрайни материални активи в размер на не по-малко от 9 000 

000лв. /осем милиона и петстотин хиляди лева/ по балансова стойност – 25%; 
К2 – предложена цена за имотите – частна общинска собственост /не по-

малка от 3 001 200лв., без включен ДДС, представляваща начална конкурсна 
цена за имотите/ – 75% . 

4. Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 

където:  
К1 = (ДМАучастник / ДМАмакс) х 25% 
ДМАучастник – дълготрайни материални активи на кандидата; 
ДМАмакс – максимален размер на дълготрайни материални активи; 
К2 = (Цучастник / Цмакс) х 75% 
Цучастник – предложена от кандидата цена за имотите; 
Цмакс – максимален размер на предложена цена за имотите. 
5. Достигнатата при провеждане на публично оповестения конкурс цена 

следва да бъде заплатена с вече изградени обекти на територията на гр.Варна, 
район „Младост”, разположени в сграда на централно и представително за 
района място, изградена от висококачествени материали, осигурена с всички 
комуникации, много добра осветеност и достъпност, места за паркиране за 
улеснение на служителите и гражданите, които са собственост на спечелилия 
публично оповестения конкурс участник и отговарят на следните 
задължителни изисквания: 

– въведени са в експлоатация с разрешение за ползване, издадено в срок 
не по-голям от 5 /пет/ години от датата на прехвърлянето им в собственост на 
Община Варна; 

– годни са за обитаване без необходимост от извършване на ремонтни и 
довършителни строително-монтажни работи; 

– при необходимост от промяна на предназначението и преустройство на 
предложените обекти, процедурата и всички съпътстващи я такси и плащания 



са за сметка на спечелилия публично оповестения конкурс участник, като тези 
средства не се заплащат от Община Варна на спечелилия публично 
оповестения конкурс участник. 

6. В случай, че пазарната стойност на предложените от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник обекти, определена от независими 
оценители – утвърдени със заповед на Кмета на Община Варна, и одобрена от 
Общински съвет – Варна на основание чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от 
ЗОС е по-голяма от достигнатата при публично оповестения конкурс цена, без 
включен ДДС, за имотите – частна общинска собственост, разликата над тази 
сума се заплаща, по утвърден от Общински съвет – Варна график, от Община 
Варна на спечелилия публично оповестения конкурс участник. 

7. В случай, че пазарната стойност на предложените от спечелилия 
публично оповестения конкурс участник обекти, определена от независими 
оценители – утвърдени със заповед на Кмета на Община Варна, и одобрена от 
Общински съвет – Варна на основание чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от 
ЗОС е по-малка от достигнатата при публично оповестения конкурс цена, без 
включен ДДС, за имотите – частна общинска собственост, разликата до тази 
сума се заплаща от спечелилия публично оповестения конкурс участник в 
приход на бюджета на Община Варна. 

8. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения конкурс 
участник, задължително да се включват горепосочените условия. 

9. Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението, като контрола от страна на 
Община Варна по извършването на огледите и приемането на предложените 
обекти от спечелилия публично оповестения конкурс участник, да се 
осъществява от оторизирани представители на район „Младост” и на дирекция 
„Общинска собственост” при Община Варна. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-38, против-0, въздържали се-0, отсъстват-13/ 
 
 
 
 
 
 3503-11. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и по предложение на 
областния управител на област с административен център Варна с вх.№РД10-
0600/85/08.08.2011 г., Общински съвет-Варна възлага на кмета на община Варна да 
предприеме действия пред Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, Министерството на културата и областния управител, за 
процедиране по реда на чл.15 от ЗДС, относно имоти – изключителна държавна 
собственост, представляващи Паметник на градинското и парковото изкуство  
„Историческо ядро на морската градина”, намираща се в гр.Варна, район „Одесос” 
с площ 111 301 кв.м. и в гр.Варна, район „Приморски” с площ от 330 632 кв.м., 
актуван с АИДС №№1201 и 1202 от 05.07.2011 г. 



 /за-26, против-0, въздържали се-2/ 
 
 
 
 
 3504-11. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и по предложение на 
областния управител на област с административен център Варна с вх.№РД-06-
0600/424/08.08.2011 г., Общински съвет-Варна възлага на кмета на община Варна 
да предприеме действия пред Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, Министерството на културата и областния управител, за 
процедиране по реда на чл.15 от ЗДС, относно имот – публична държавна 
собственост, представляващ Аспарухов парк: земя с площ 302 000 кв.м., и земя с 
площ от 147 000 кв.м., находящ се в община Варна, гр.Варна, кв.Аспарухово – 
Аспарухов парк, актуван с акт за публична държавна собственост №2288 от 
12.02.1999 г. 
 /за-26, против-0, въздържали се-2/ 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3505-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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.№ ОС 11-1500/1/03.05.2011г., Общински съвет – Варна  
учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение “Асоциация на 
българските черноморски общини” , ИН по БУЛСТАТ 103133943, върху част 
от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Осми 
Приморски полк” № 67а, 1-ви п.р., кв. 442, представляващ двуетажна сграда на 
сутерен с идентификатор 10135.1505.220.4 и застроена площ 108 кв.м. – 
предмет на   АОС№591/30.04.1998г., а именно: втори етаж, състоящ се от 4 
стаи, един коридор и два балкона. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Сдружение 
“Асоциация на българските черноморски общини” 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 описаната част от имота. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
 Решението не се приема. 
 
 
 
 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3506-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 

ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ, и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД 11 - 2500/1/31.03.2011 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно управление на 
Оздравително училище “Д-р. Н. Димитров” , част от имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, к.к. “Св. св. Константин и Елена”  ул. 
28, № 28, Оздравително училище “Д-р. Н. Димитров”, представляващ 2/3 (две 
трети) идеални части от имот, състоящ се от земя- поземлен имот № 
10135.2564.1132, с площ 4 969.00кв.м. и сгради: 

- сграда  № 10135.2564.1132.1 със застроена площ 348.00 кв.м., състояща 
се от един полуподземен етаж и 3 надземни етажа 

- сграда № 10135.2564.1132.2, със застроена площ 427.00кв.м., състояща се 
от 2 етажа, част на изби със застроена площ 234.00 кв.м. 

- сграда № 10135.2564.1132.3, със застроена площ 186.00кв.м., състояща се 
от 1 етаж, част на изба със застроена площ 76.00кв.м. 

Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 
5618/02.04.2009г.   

Безвъзмездното управление се учредява на Оздравително училище “Д-р. 
Н. Димитров” за срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключване 
на договор за безвъзмездно управление на Оздравително училище “Д-р Н. 
Димитров”, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
 Решението не се приема. 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3507-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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. № Д – 7 – 9200/13/12.04.2011 г., Общински съвет – Варна 
учредява безвъзмездно право на ползване, считано от датата на прекратяване 
на договора за наем, на Фондация “ВЯРА НАДЕЖДА ЛЮБОВ” , ИН по 
БУЛСТАТ 103775100, върху имот – частна общинска собственост, находящ се 
в гр. Варна, ул. “Драва Соболч” № 7а, 6-ти п.р., кв. 658, представляващ 
масивна двуетажна сграда със застроена площ 63 (шестдесет и три) кв.м., 
състояща се от две стаи и тоалет на всеки етаж – предмет на АОС № 
1959/18.12.2000 г. 



 Безвъзмездното право на ползване се учредява на Фондация “ВЯРА 
НАДЕЖДА ЛЮБОВ” 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-19, против-4, въздържали се-9, отсъстват-19/ 
 Решението не се приема. 
 

 
 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3508-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  писмо 
вх. № Д-9-9200/1475/18.04.2011г. от Министъра на правосъдието и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д – 9 – 9200/1475/13.05.2011 
г., Общински съвет – Варна: 

1. Изменя свое решение №1486-4 по Протокол № 16/20.07.2009г., като 
текста се чете: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал.3 от ЗОС, 
във връзка с чл. 8, ал.1 от НРПУРОИ и §30 от Закона за държавния бюджет за 
2009 година  и писмо вх. № Д-9-9200/1475/18.04.2011г. от Министъра на 
правосъдието Общински съвет-Варна дава съгласие да бъде предоставен за 
безвъзмездно управление  на Министерство на правосъдието  за нуждите на 
Районна прокуратура-Варна част от имот-публична общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, бул. “Цар Освободител”№ 150, Средношколски 
общежития, 5-ти п.р., кв. 996, УПИ І-„общежития”, представляваща 11 
(единадесет) стаи и коридор в лявата част на приземен етаж, блок „Б” в 
сградата на Средношколско общежитие “Михаил Колони” с обща площ 254 
(двеста петдесет и четири) кв.м. (съгласно приложена схема), при граници на 
имота: ул. „Кирил Шиваров”, 8-етажна сграда-ТПО,  4-етажна сграда - 
Клиника по офталмология, ул. „Дойран”. 

За имота има съставен акт за публична общинска собственост № 
5380/26.11.2008 г.  

Безвъзмездното управление се учредява на Министерство на 
правосъдието  за срок от 5 (пет) години.” 

1. Възлага на Кмета на Община Варна подписването на анекс към 
договор Договор №. Д-9-9200/1475/12.11.2009г., сключен между Община 
Варна и Районна прокуратура-Варна, с който да се промени  носителя на 
безвъзмездно право на управление - Районна прокуратура-Варна с 
Министерство на правосъдието. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
 Решението не се приема. 
 



 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3509-11. 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. № ОБС – 10 – 9909/1/16.07.2010 г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване  на  Фондация “Роден 
край”  върху павилион № 9 с площ 6,76 кв.м. и павилион № 23 с площ 5,60 
кв.м., находящи се в гр. Варна, ул.„Войнишка” № 3,  въведени в експлоатация с 
Разрешение за ползване № 335/11.08.1998г., издадено от Районна инспекция за 
териториалноустройствен и строителен контрол – Варна.  

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Фондация “Роден край”  
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 описаните 
павилиони. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
 Решението не се приема. 
 

 
 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3510-11. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, съгласно свое решение № 1940-
4/28/28.05.2005 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д – 6 – 
9200/1265/13.05.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява  пазарната  оценка, 
изготвена  от  оценител  на  имоти, във  връзка  с анексиране на  сключен 
договор №Д-6-9200 /1265/ 27.10.2006г. за учредяване на безвъзмездно право на 
строеж на Българската православна църква за изграждане на православен храм 
„Св. Андрей Първозвани” върху недвижим имот – частна общинска 
собственост по АОС №3850/16.05.2006 г., съставляващ поземлен имот с 
идентификатор № 10135.2562.193 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и две.сто деветдесет и три), по кадастрална карта на 
район „Приморски”, целият с площ 2 731, 00 (две хиляди седемстотин тридесет 
и един) кв.м., идентичен с УПИ ІІ – „православна църква”, кв.10, по плана на 
19 м.р. на гр. Варна, ж.к. „Чайка” , в размер на 463 000, 00 (четиристотин 
шестдесет и три хиляди) лева, без включен  ДДС.  



Общински съвет възлага на Кмета на Община Варна да сключи анекс 
към договор №Д-6-9200/1265/27.10.2006г. както и осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 
  /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
 Решението не се приема. 
 

 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
3511-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 АПК, 

във връзка с писмо вх. № Д-3-9200/586/27.04.2011г. от Директора на РИМ-
Варна и съгласно раздел ІV, чл. 13 от Договор № Д-3-9200/586/18.07.2003г., 
Общински съвет – Варна изменя свое решение № 2400-3 по Протокол № 
42/05.02.2003 г., в следния смисъл: 

1.Допуска поправка на очевидна фактическа грешка, като навсякъде в 
решението вместо „безвъзмездно ползване” да се чете „безвъзмездно 
управление”. 

2.Като от решението отпадне следния текст:   
„...6. Ул. „Ген. Радко Димитриев” № 8 (осем) – парцел Х-15 (десет-

петнадесет), кв. 409 (четиристотин и девет) по плана на 4 (четвърти) п.р. на гр. 
Варна с АОС № 1774 (хиляда седемстотин седемдесет и четири) от 24.04.2000 
г. Имотът представлява: една основна едноетажна сграда със застроена площ 
от 135 (сто тридесет и пет) кв.м., състояща се от избени помещения, етаж и 
използваемо подпокривно пространство; три постройки съответно със 
застроени площи – 42,50 (четиридесет и две цяло и петдесет) кв.м., 45,00 
(четиридесет и пет) кв.м. и 33,60 (тридесет и три цяло и шестдесет) кв.м.; земя 
с площ 528 (петстотин двадесет и осем) кв.м.  

Граници на имота: ул. „Ген. Радко Димитриев”, парцели І-1, ІІ, ХІ-14. 
 ... 9. ул. „Славянска” № 21 (двадесет и едно), имот пл. №21 (двадесет и 

едно), кв. 722 (седемстотин двадесет и две) по плана на 3 (трети) п.р. на гр. 
Варна с АОС № 604 (шестстотин и четири) от 19.02.1998г. „РИМ-Варна” 
ползва част от имота, а именно: Част от първи етаж на сградата – вдясно от 
детска ясла №1 „Щастливо детство”. Собственост на Община Варна са 17/24 
(седемнадесет двадесет четвърти) ид.ч. от първи етаж, целия със застроена 
площ от 204,90 (двеста и четири цяло и деветдесет стотни) кв.м. Останалите 
7/24 (седем двадесет и четвърти) ид.ч.  от първи етаж на сградата са държавна 
собственост. 

Граници на имота: ул. „Славянска”; частта от първи етаж, ползвана от 
детска ясла № 1 „Щастливо детство”, вътрешен двор....” 

3. Възлага на Кмета на Община Варна подписването на договор в 
съответствие с настоящото решение на Общински съвет – Варна.    
 /Резултати от поименно явно гласуване 



 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
 Решението не се приема. 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3512-11. 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 11-9302/98/13.05.2011 г., Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно управление на  
ОУ “Добри Чинтулов” , имот-публична общинска собственост, находящ се в 
гр.Варна, ул. “Милосърдие” №12, Основно училище “Добри Чинтулов” 
подрайон:16, кв.:18, представляващ поземлен имот с площ 14600.00 кв.м., 
УПИ:II-“Основно Училище” и училищна сграда с площ 2251.00 кв.м., и 
свързани помежду си отделни сгради:  
   - Сграда “А-Б” с площ 964.00 кв.м., състояща се от четири етажа и 
сутерен 
 - Сграда “В” с площ 462.00 кв.м., състояща се от един етаж и сутерен 
 - Сграда “Г” с площ 507.00 кв.м., състояща се от един етаж и сутерен 
 - Физкултурен салон, състоящ се от един етаж с площ 238.00 кв.м. 

 - Топла връзка между физкултурния салон и блок “А-Б”, представлява 
сграда на един етаж със застроена площ 80.00 кв.м., без стол № 17 и бюфет. 

Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 
4943/14.04.2008г.   

Безвъзмездното управление се учредява на ОУ “Добри Чинтулов” за 
срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключване 
на договор за безвъзмездно управление на ОУ “Добри Чинтулов”, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
 Решението не се приема. 
 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3513-11. 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 11-9302/97/13.05.2011 г., Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно управление на  



ОУ “Капитан Петко Войвода”,  имот-публична общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, кв. Галата, Основно Училище “Капитан Петко 
Войвода”, кв. 1,пл. № 216, представляващ поземлен имот с площ 11490.00 
кв.м., УПИ: - “Училище” и сгради: 
 -Училищна сграда с площ 638.00кв.м., етажност – три етажа и сутерен  

 - Двуетажна сграда с площ 568.00 кв.м., без стол № 13. 
Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 

2947/12.03.2004г.   
Безвъзмездното управление се учредява на ОУ “Капитан Петко Войвода” 

за срок от 10 (десет) години. 
Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключване 

на договор за безвъзмездно управление на ОУ “Капитан Петко Войвода”, 
както и осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението.  
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
 Решението не се приема. 
 
 

 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3514-11. 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 11-9302/96/13.05.2011 г., Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно управление на  
ОУ “Добри Войников” , имот-публична общинска собственост, находящ се в 
Област Варна, Община Варна, с. Каменар, ОУ “Добри Войников” кв.:38, 
УПИ:II-“ Училище”, представляващ поземлен имот с площ 24567.00 кв.м., и 
сгради:  

  - Училищна сграда, състояща се от четириетажно тяло със застроена 
площ 915.00 кв.м. 
и полуподземен етаж с обща застроена площ 1029.00кв.м. 

 - Училищна сграда, състояща се от двуетажно тяло със застроена площ 
897.00 кв.м. и полуподземен етаж със застроена площ 920.00 кв.м., без стол № 
42. 

Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 
6220/17.12.2010г.   

Безвъзмездното управление се учредява на ОУ “Добри Войников” за 
срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключване 
на договор за безвъзмездно управление на ОУ “Добри Войников”, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 



 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
 Решението не се приема. 
 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3515-11. 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 11-9302/99/13.05.2011 г., Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно управление на ОУ 
“Климент Охридски”,  имот-публична общинска собственост, находящ се в с. 
Константиново, Основно Училище “Климент Охридски”, кв.:57, 
представляващ поземлен имот с площ 6 935.12 кв.м., УПИ II – 384 и училищна 
сграда, състояща се от два етажа и сутерен с площ 323 кв.м.,  без стол № 39 и 
бюфет. 

Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 
4260/19.03.2007г. 

Безвъзмездното управление се учредява на ОУ “Климент Охридски” за 
срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключване 
на договор за безвъзмездно управление на ОУ “Климент Охридски”, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
 Решението не се приема. 
 

 
 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3516-11. 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. № ОБС 11  - 9303/110/13.06.2011 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат предоставени за безвъзмездно 
управление на следните имоти:  

1. “Детска ясла” № 7, находяща се в гр.Варна, ул. “Роза”, 25 м.р., 
представляваща поземлен имот с площ 5600 кв.м. и сграда, състояща се от 
четири блока със застроена площ общо 869.00 кв.м., предмет на АОС № 
410/07.11.1997г., в полза на “Детска ясла” № 7, представлявана от Петя 
Динова Дечева  



2. “Детска ясла” № 11, находяща се в гр.Варна, ж.к. “Младост”, 16 
подрайон, представляваща поземлен имот с площ 5077 кв.м. и сграда, 
състояща се от четири блока със застроена площ общо 1312.00 кв.м., предмет 
на АОС № 408/06.11.1997г, в полза на  “Детска ясла” № 11, представлявана от 
Диана Агоп Кунева 

3. Детска ясла № 14 “ Звънче” , находяща се в гр.Варна, ул. “Рила” № 2, 
кв.463, I-ви подрайон, парцел II, представляваща поземлен имот с площ 2996 
кв.м. и сграда, състояща се от четири блока със застроена площ 982.00 
кв.м.,предмет на АОС № 403/14.10.1997г. в полза на Детска ясла № 14 
“Звънче”, представлявана от Златина Николова Иванова 

4. Детска ясла № 13 “Русалка” , находяща се в гр. Варна, ж.к. 
“Младост”, район II, представляваща поземлен имот с площ  5600 кв.м. и 
сграда, състояща се от пет блока със застроена площ 1357.00 кв.м.,предмет на 
АОС № 614/04.03.1998г, в полза на Детска ясла № 13 “Русалка”, 
представлявана от Жасмина Петрова Василева 

5. “Детска ясла” № 8, находяща се в гр.Варна, ул. “Евлоги Георгиев”, 8 
район: 24 кв. 17, представляваща поземлен имот с площ 5400 кв.м. и сграда, 
състояща се от четири блока със застроена площ 869.00 кв.м., предмет на АОС 
№ 615/05.03.1998г в полза на  “Детска ясла” № 8, представлявана от Дарина 
Ангелова Йорданова 

6. Детска ясла № 4 “Приказен свят” , находяща се в гр.Варна, бул. 
“Чаталджа” № 111, подрайон 2, кв.860, УПИ – I за детски ясли 
представляваща поземлен имот с площ 1699.00 кв.м. и сграда, състояща се от: 

-избен етаж на кота – 5.00 м, със светла площ 57.13кв.м. 
-избен етаж на кота – 2.20 м, със светла площ 120кв.м. 
-I етаж със застроена площ 485.43 кв.м. 
-II етаж със застроена площ 486.67кв.м., 

предмет на АОС № 4949/25.06.2008г в полза на Детска ясла № 4 “Приказен 
свят”, представлявана от Даринка Стефанова Георгиева. 

7. Детска ясла № 9 ”Детелина” , находяща се в гр.Варна, кв. 
“Аспарухово”, ул.“Средец”№ 12, подрайон: 27 кв.:18, УПИ: II - “За детска 
градина”, представляваща поземлен имот с идентификатор 10135.5502.158, с 
площ 5635 кв.м. и три сгради: 

-сграда с идентификатор 10135.5502.158.1, с площ 324.00кв.м. 
-сграда с идентификатор 10135.5502.158.2, с площ 772.00кв.м. 
-сграда с идентификатор 10135.5502.158., с площ 170.00кв.м., 
предмет на АОС № 6356/18.03.2011г., в полза на Детска ясла №9 

”Детелина”, представлявана от Геновева Иванова Иванова. 
8. Детска ясла № 5 “Михаил Иванов” , имот-публична общинска 

собственост, находяща се в гр.Варна, ул. “Димитър Полянов”, №3, 
представляваща поземлен имот с площ 2300 кв.м и двуетажна сграда със 
застроена площ 512.00кв.м., предмет на АОС № 1830/16.06.2000г., в полза на 
Детска ясла № 5 “Михаил Иванов”, представлявана от Иринка Георгиева 
Найденова 



9. Детска ясла № 3, “ Зайо Байо” , находяща се в гр.Варна, ул. “Парижка 
Комуна”, №25, район 10, кв.390, представляваща поземлен имот с площ 4900 
кв.м. и двуетажна сграда със застроена площ 479 кв.м., предмет на АОС № 
2646/30.07.2003г., в полза на Детска ясла № 3, “Зайо Байо”, представлявана от 
Вера Василева Йорданова.  

10. Детска ясла № 2, “Санаториална” , находяща се в гр.Варна, ж.к. 
“Чайка”, подрайон: 20, кв.7, УПИ: “За детски дом и ясли”, представляваща 
поземлен имот с идентификатор 10135.2562.163 и с площ 5646 кв.м. Състои се 
от седем броя сгради: 

-двуетажна сграда с идентификатор 10135.2562.163.1, с площ 212.00кв.м. 
-едноетажна сграда с идентификатор10135.2562.163.2, с площ 193.00кв.м. 
- двуетажна сграда с идентификатор 10135.2562.163.3, с площ 210.00кв.м. 
-едноетажна сграда с идентификатор 10135.2562.163.4, с площ 15.00кв.м. 
- едноетажна сграда с идентификатор 10135.2562.163.5, с площ 43.00кв.м. 
- двуетажна сграда с идентификатор 10135.2562.163.6, с площ 182.00кв.м. 
-двуетажна сграда с идентификатор 10135.2562.163.7, с площ 217.00кв.м., 

предмет на АОС № 6348/18.03.2011г., в полза на Детска ясла № 2, 
“Санаториална”, представлявана от Стилиана Вълчева Петрова. 

11. Детска ясла № 1, находяща се в гр.Варна, ул. “Славянска”, №21, 
район: 3, кв.722, пл. №21, представляваща 17/24 ид. части от втори 
надпартерен етаж от четириетажна сграда със застроена площ 204.94кв.м., 
70% ид. части от общите части на сградата и 70% ид. части от дворно място, 
цялото от 521.00 кв.м., предмет на АОС № 604/19.02.1998г. в полза на Детска 
ясла №1, представлявана от Антоанета Иванова Караджова. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключване 
на договор за безвъзмездно управление на детските ясли за срок от 10 (десет) 
години, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
 Решението не се приема. 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3517-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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. № ОБС 11  - 9200/2/13.06.2011 г., Общински съвет – Варна 
учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Българска асоциация 
Диабет”, ИН по БУЛСТАТ 121462057, върху имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Воден” № 18, кв. 19, 8-ми п.р., ПИ с 
идентификатор 10135.1507.394, представляващ самостоятелен обект в сграда 



№ 1 с идентификатор 10135.1507.394.1.1, със застроена площ 44 (четиридесет и 
четири) кв.м. – предмет на АОС № 835/01.09.1998 г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Сдружение „Българска 
асоциация Диабет” за нуждите на Сдружение „Асоциация на диабетно-
болните”-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-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
 Решението не се приема. 
 
 
 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 3518-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, 
ал. 4 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9302/103/18.05.2011г., Общински съвет – Варна решава да бъде предоставено 
за безвъзмездно за ползване на МБАЛ “Света Анна – Варна” АД, следните 
закупени от Бюджет 2010 на Община Варна, функция “Здравеопазване” активи 
– собственост на Община Варна – медицинска апаратура, медицинско 
оборудване и инструментариум на обща стойност – 402 791, 42 лв., както 
следва: 

• Неврохирургичен инструментариум за обща  и микрохирургия и ръчен 
трепан  на обща стойност 83 957, 90 лв. 

• Оборудване и аксесоари за ортопедия на обща стойност 40 141, 98 лв. 
• Стандартни и финни костни щипци по Керисон на обща стойност  46 

492, 74 лв. 
• Електрокоагулационен апарат (електронаж) на стойност 18 000 лв.  
• Апарат за очистване на плазма от токсични вещества на стойност 79 198, 

80 лв. 
• Мобилна електрохидравлична екстензионна 8-секционна операционна 

маса за ортопедия на стойност 135 000 лв. 
Разходите по поддръжка и техническо обслужване на същите да бъдат за 

сметка на МБАЛ “Света Анна – Варна” АД. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
 Решението не се приема. 
     

 
 
 
 
 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3519-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 
ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 6, ал.4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-1800/10/08.07.2011г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат предоставени за безвъзмездно 
управление  на Регионална библиотека „Пенчо Славейков”-Варна с ЕИК по 
БУЛСТАТ 000085463, представлявана от Емилия Веселинова Станева-
Милкова–Директор, следните  имоти-общинска собственост: 

-бул. „Осми Приморски полк” № 43, част от ниско тяло „А” – предмет 
на АОС № 654/27.05.1998 г. – публична общинска собственост; 

-бул. „Осми Приморски полк” № 110, част от административни 
помещения на І-ви етаж (от № 1 до № 14 и № 40 и 41) и сутерен – предмет на 
АОС № 902/25.11.1998 г. – публична общинска собственост; 

-ул. „Генерал Паренсов” № 3, помещения в подблоково пространство - 
предмет на АОС № 1887/18.09.2000 г. - частна общинска собственост; 

-ул. „Македония” № 102, помещения в подблоково пространство – 
предмет на АОС № 815/01.09.1998 г. – частна общинска собственост.  

Безвъзмездното управление се учредява на Регионална библиотека 
„Пенчо Славейков”-Варна  за срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключване 
на договор за безвъзмездно управление на Регионална библиотека „Пенчо 
Славейков”-Варна, както и осъществяването на всички действия, необходими 
за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
 Решението не се приема. 
  
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3520-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, ал. 
4 от ЗОС, във връзка с чл. 25, ал. 5 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД 11-0404/84/21.06.2011г., Общински съвет – Варна 
учредява безвъзмездно право на ползване на Областна дирекция на МВР – 
Варна върху следните движими вещи  - общинска собственост: 

• Мотоциклет марка “СУЗУКИ ХF 650”, шаси № JSIAC111200-108139, 
двигател № Р411-109575, рег. № В 4465 К; 

• Мотоциклет марка “СУЗУКИ ХF 650”, шаси № JSIAC111200-108136, 
двигател № Р411-109548, рег. № В 4463 К; 

• Мотоциклет марка “СУЗУКИ ХF 650”, шаси № JSIAC111200-108138, 
двигател № Р411-109573, рег. № В 4464 К; 



• Мотоциклет марка “СУЗУКИ ХF 650”, шаси № JSIAC111200-108140, 
двигател № Р411-109509, рег. № В 4467 К; 

• Мотоциклет марка “СУЗУКИ ХF 650”, шаси № JSIAC111200-108102, 
двигател № Р411-109576, рег. № В 4466 К; 

• Мотоциклет марка “СУЗУКИ ХF 650”, шаси № JSIAC111200-107388, 
двигател № Р411-108703, рег. № В 4462 К; 
      Безвъзмездно право на ползване се учредява на ОД на МВР – Варна за срок 
от 5 (пет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването 
на договор за безвъзмездно право на ползване върху описаните движими вещи. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-23, против-2, въздържали се-10, отсъстват-16/ 
 Решението не се приема. 
  
 

 
 
 

 3521-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, ал. 
3 от ЗОС, чл. 47, ал.1  от НРПУРОИ и във връзка чл. 30 от Закона за 
пощенските услуги и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д 4 - 
9200/516/28.06.2011 г., Общински съвет – Варна: 

1.  Одобрява експертна оценка на: 
1.1. пазарна стойност на възмездното право на ползване за срок от 3 

години върху част от имот, находящ се в гр. Варна,  ул.“Тодор Влайков”№14, 
а именно: две помещения и коридор от масивна сграда с площ 46,65 кв.м. – 
предмет на АОС № 1852/27.07.2000г. в размер на 15 400 (петнадесет хиляди и 
четиристотин) лева без ДДС;  

1.2. пазарна стойност на възмездното право на ползване за срок от 3 
години върху част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Владислав 
Варненчик”, бл. 48, а именно: помещение и тоалет в предблоковото 
пространство с площ 48,64 кв.м. – предмет на АОС № 2004/11.01.2001г.,  в 
размер на 16 100 (шестнадесет хиляди и сто) лева без ДДС;  

1.3. пазарна стойност на възмездното право на ползване за срок от 3 
години върху част от имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Стефан Богориди” № 
3, а именно: три помещения в партера на жилищна сграда с площ 47 кв.м. – 
предмет на АОС № 26/02.12.1996г.,  в размер на 19 800 (деветнадесет хиляди и 
осемстотин) лева без ДДС. 

2. Учредява възмездно право на ползване на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
с ЕИК 121396123, върху части от следните имоти-частна общинска 
собственост:   

2.1.  ул.“Тодор Влайков”№14, ПИ с идентификатор 10135.51.128.9, 12-ти 
п.р. по плана на гр. Варна, представляваща две помещения и коридор  с обща  
площ 46,65 (четиридесет и шест цяло шестдесет и пет стотни) кв.м. – предмет 



на АОС № 1852/27.07.2000г., на стойност 15 400 (петнадесет хиляди и 
четиристотин) лева без ДДС;  

2.2. бул. “Владислав Варненчик”, бл. 48, ПИ с идентификатор 
10135.3515.479.28.2, 16-ти п.р. по плана на гр. Варна, представляваща 
помещение и тоалет в предблоковото пространство с обща площ 48,64 
(четиридесет и осем цяло шестдесет и четири стотни) кв.м. – предмет на АОС 
№ 2004/11.01.2001г., на стойност 16 100 (шестнадесет хиляди и сто) лева без 
ДДС ;  

2.3. ул. “Стефан Богориди” № 3, кв. 29, 8-ми п.р. по плана на гр. Варна, 
представляваща три помещения в партера на жилищна сграда с обща площ 47 
(четиридесет и седем) кв.м. – предмет на АОС № 26/02.12.1996г., на стойност 
19 800 (деветнадесет хиляди и осемстотин) лева без ДДС. 

Възмездното право на ползване се учредява на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 
ЕАД за срок от 3 (три) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за  възмездно право на ползване върху описаните 
части от имотите, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-28, против-0, въздържали се-4, отсъстват-19/ 

 
 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3522-11. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал.2 и чл.47, 
ал.1, т.3 от ЗОС и във връзка с чл.32, т.1, чл.33, ал.1 и чл.35, ал.1, ал.2 от 
НУРУЖГНПОЖ по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 - 
9302/141/04.07.2011 г., Общински съвет – Варна променя предназначението на 
жилища от фонд ”Настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” във фонд ”Жилища за продажба”,  и взема решение за продажба на 
общински жилища на лицата, съглансо приложение. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-21, против-1, въздържали се-11, отсъстват-8/ 
 Решението не се приема. 

 
  



Приложение 

Р А Й О Н  “А С П А Р У Х О В О” 
 
 

№ Адрес бл Вх ет Ап. Име АОС № Искане Вх.№   

 

ЗП 

кв.м. 

ДО Лева на 

кв.м. 

1 Аспарухово, ул. 

“Кирил и Методий”  

36 

 Е 8 127 Стилян Енчев Динев 

 

2123/27.09.01 35867/11.08.08 90.83 48 810.60 537.38 

2 Аспарухово-Дружба 12 А 3 8A Хасан Хюсеин Ахмед 

 

1823/07.04.00 10006/05.03.09 57.36 22 119.40 385.62 

3 Аспарухово-Дружба 2 В 3 19 Сение Мехмед Нури 

 

1524/24.01.00 24177/27.05.08 106.82 45 918.90 429.86 

 

Р А Й О Н  “М Л А Д О С Т” 
 

№ 

 

Адрес Бл. Вх Ет Ап. Име АОС № Искане вх.№   ЗП 

кв.м. 

ДО 

лева 

Лева на 

кв.м. 



4. Възраждане 18 5 7 124 Стефанка Михайлова Кънева 

 

6505/2011 34310/13.10.06 51.68 23 354.20 451.90 

5 Възраждане 64 3 1 51 Десислава Атанасова Атанасова 

 

6500/2011 11145/05.03.08 89.63 39 589.60 441.70 

6 Младост 117 6 2 5 Пенка Димитрова Георгиева 

 

4102/22.12.06 29273/27.06.08 47.87 35 970.40 751.41 

7 Младост 108 8 4 18 Пламен Пламенов Франгов 

 

6479/2011 34654/01.08.08 58.09 40 841.90 703.07 

8 Младост 101 5 3 8 Силвана Дончева Гайдарова 

 

6476/2011 18487/26.05.06 83.85 46 824.60 558.43 

9 Възраждане 6 2 8 46 Мехмед Ахмед Мехмед 

 

2764/25.07.03

. 

35440/07.08.08 103.07 45 561.80 442.04 

10 Младост 131 8 7 167 Кенан Тахир Курт 

 

432/31.10.97 10195/28.02.08 47.51 28 080.40 591.04 



11 Възраждане 44 1 8 32 Айсел Орханова Исмаил 

 

271/23.09.97 33874/08.08.07 52.77 28 769.10 545.17 

12 Възраждане 40 1 5 17 Желязко Спасов Желязков 

 

1355/18.08.99 13638/19.03.08 66.59 38 529.90 578.61 

13 Младост 106 9 11 54 Мирослав Андонов Желязков 

 

6478/2011 36330/24.08.07 45.72 25 482.60 557.36 

14 Възраждане 19 1 4 14 Петър Тодоров Тодоров 

 

1312/1999 50812/24.11.08 51.07 30 748.90 602.09 

15 Възраждане 15 5 8 128 Тошко Димов Тодоров 

 

6501/2011 7751/12.02.08 53.63 29 075.70 542.15 

16 Възраждане 40 1 3 9 Румяна Великова Друмева 

 

6507/2011 45761/31.10.07 64.48 37 376.50 579.66 

17 Младост 157 1 3 20 Снежина Евгениева 

Еребаканова  

6457/2011 25316/03.06.08 46.95 28 130.90 599.16 



18 Младост 106 9 7 31 Лиляна Василева Недкова 

 

777/04.08.98 20777/07.05.08 53.74 38 087.10 708.72 

19 Младост 

(Трошево) 

36 А 6 16 Валентина Жечева Чепилевска 

 

4615/08.10.07 9575/22.02.08 86.81 49 793.70 573.59 

20 Младост 118 1А 5 21 Недялка Янкова Иванова 

 

6464/2011 36880/29.08.07 50.17 38 563.40 768.65 

21 Младост 118 1А 2 7 Виолета Кънчева Гайчева  

 

6480/2011 6604/06.02.08 38.13 28 788.50 755.00 

22 Възраждане 11 1 4 12 Миглена Калчева Калчева 

 

4314/23.04.07 31934/25.07.07 61.47 29 769.50 484.29 

23 Младост 103 2 5 137 Даниела Йорданова Бенекова 

 

4681/05.11.07 27348/04.08.06 68.39 40 951.10 598.78 

24 Възраждане 9 1 2 4 Ада Желева Гогова  

 

6499/2011 33518/06.08.07 64.52 30 925.70 479.31 



25 Възраждане 18 5 1 97 Борянка Христова Алаксандрова 

 

4683/05.11.07 45083/26.10.07 58.69 25 217.50 429.67 

26 Възраждане 65 2 4 35 Павлина Петрова Прокопова 

 

3023/14.05.04 30466/18.09.02 47.93 22 229.60 463.79 

27 Младост 108 8 3 15 Златка Любомирова Димитрова 

 

6466/2011 44986/25.10.07 55.91 42 787.90 765.29 

28 Възраждане 41 5 3 101 Филка Господинова Неделчева 

 

6498/2011 48710/10.12.09 64.48 37 922.50 588.12 

29 Възраждане 55 1 2 9 Светлана Петкова Стоянова 

 

1381/30.08.99 42919/11.10.07 59.27 27 665.70 466.77 

30 Възраждане  6 2 3 30 Дора Димитрова Радева 

 

4301/17.12.07 40117/08.10.09 52.01 24 143.00 464.19 

31 Младост 156 1 3 26 Борислав Цветанов Георгиев 

 

6459/2011 31915/02.09.10 46.92 21 068.90 449.03 



32 Младост 106 9 2 8 Светлана Владиславова 

Стоянова  

6456/2011 9935/17.03.10 57.92 44 426.00 767.02 

33 Възраждане 55 1 8 39 Русанка Любомирова Костова-

Петрова  

1186/01.06.99 43425/06.12.10 58.41 26 697.80 457.07 

34 Възраждане 11 3 3 55 Катерина Стоичкова Колева 

 

4320/23.04.07 40123/10.09.08 61.75 29 077.80 470.89 

35 Възраждане 40 1 8 31 Севдалин Ивайлов Христов 

 

6506/2011 32327/17.07.08 71.64 31 309.30 437.03 

36 Младост 157 1 4 36 Емилия Тодорова Димитрова 

 

6458/2011 11674/16.03.09 45.56 27 724.80 608.53 

37 Възраждане 57 2 2 31 Емилия Драганова Кръстева 

 

3695/31.03.06 45391/17.10.08 46.15 20 798.20 450.66 

38 Възраждане 55 1 4 18 Кузман Борисов Кузов 

 

6502/2011 30049/12.07.07 43.72 20 430.30 467.29 



39 Доброволци 3 3 6 120 Янка Недева Пейчева 

 

3181/24.08.04 44635/13.10.08 88.89 56 214.60 632.40 

40 Трошево 76 Г 8 96 Крум Георгиев Стоименов 

 

4936/04.09.08 6209/06.02.09 66.93 35 679.70 533.08 

41 Възраждане 13 1 8 23 Стелиана Йорданова Делева 

 

6503/2011 52045/01.12.08 53.16 22 479.10 422.85 

42 Младост 146 7 8 64 Иванка Димитрова Димитрова 

 

3058/14.05.04 1445/13.01.09 45.47 26 940.40 592.48 

43 Младост 131 4 6 91 Красимира Пенкова Бояджиева 

 

6463/2011 53247/09.12.08 66.77 43 179.60 646.69 

44 Възраждане 9 3 8 71 Светлана  Ангелова Великова 

 

4338/2007 10576/23.03.11 51.08 27 640.20 541.11 

45 Младост 101 1 4 10 Христо Стоянов Христов 

 

6532/2011 34520/16.10.06  43 804.30  



Р А Й О Н  “О Д Е С О С” 
 
 

№ Адрес/ул. № Вх Ет Ап. Име 

 

АОС № Искане Вх.№   ЗП 

кв.м. 

ДО 

лева 

 Лева на 

кв.м. 

46 “Петко Ю. 

Тодоров” 

24 - 3 5 Йоана Валериева Стоянова 

 

3020/2004 31980/26.07.07 86.55 94 877.40 1096.21 

47 “Македония”  157 - 1 3 Атанас Христов Панайотов 

 

2885/2004 42821/01.10.08 98.22 101 117.20 1029.49 

48 “Софроний 

Врачански” 

30 Б 4 15 Атанас Неделчев Кeмaнов 

 

6429/2011 18719/02.05.07 67.70 79 378.50 1172.50 

49 “Хан Пресиян” 25 - 2 2 Стоянка Андонова Андонова 

 

4167/2007 41021/28.09.07 63.14 89 913.30 1424.03 

50  “Константин 

Иречек” 

2 Б 1 1 Стоянка Танчев Илиева 

 

4217/14.03.07 7406/11.02.08 126.10 129 760.20 1029.84 



51 Братя 

Миладинови 

101  9 135 Мария Тодорова Тодорова 

 

3036/14.05.04 38542/28.09.09 81.78 59 204.90 723.95 

52 “Христо 

Ботев” 

18 3 4 57 Анелия Иванова Бъчварова 

 

4216/2007 10435/22.03.11 118.04 159 892.80 1354.56 

 

Р А Й О Н  “П Р И М О Р С К И” 
 

№ Адрес/ул. № / 

бл. 

Вх Ет Ап. Име АОС № Искане Вх.№   ЗП 

кв.м. 

ДО ДО на 

кв.м. 

53 “Евлоги 

Георгиев” 

21 Б 3 22 Златка Георгиева Павлова 

 

6430/2011 33011/22.07.08 66.84 37 197.40 556.51 

54 “Чайка” 26 Б 7 42 Мариана Славкова Пехливанова 

 

2131/22.10.01 8419/15.02.08 73.88 66 130.00 895.10 

55 “Мадара” 6  8 39 Маргарита Георгиева Минчева 

 

6446/2011 37584/03.09.07  90.31 49 890.50 552.43 



56 “Васил 

Левски” 

1 Б 4 16 Ели Иванова Желязкова 

 

891/12.11.98 30256/01.09.06 75.33 36 523.20 484.84 

57 “Мир” 14 А 2 3 Гюрсел Хасан Ахмед 

 

5843/02.10.09 31396/23.07.07 97.03 90 214.60 929.75 

58 “Карамфил” 36 Б 5 25 Домелина Калчева Монева 

 

1750/11.04.00 6783/06.02.08 67.95 37 504.50 551.94 

59 “Момина 

сълза” 

8  3 90 Таня Иванова Василева 

 

3715/31.03.06 40443/12.09.08 63.20 40 749.40 644.76 

60 “Кокиче” 9  10 46 Румен Стефанов Стоянов 

 

1038/25.03.99 42219/26.09.08 92.58 48 954.50 528.78 

61 “Дубровник”  8 Д 2 28 Симеон Ангелов Митев 

 

3716/31.03.06 45730/20.10.08 49.38 27 795.40 562.88 

62 “Петра” 4  2 32 Светлозар Симеонов Симеонов 2836/22.12.03 48040/07.12.09 108.72 90 342.40 830.96 



 

63 “Чайка” 43 В 2 19 Макбуле Махмудова Шерифова 

 

1156/21.05.99 33388/16.09.10 73.70 49 766.50 675.25 

64 “Дубровник”  10А  3 23 Иванка Маркова Чолакова 

 

2203/26.11.01 42063/24.11.10 24.33 13 999.30 575.39 

65 “Баучер” 4 Г 7 19 Фатме Ахмедова Димитрова 

 

2237/2001 14131/19.04.11 74.06 71 783.90 969.26 

Р А Й О Н  “В Л А Д И С Л А В  В А Р Н Е Н Ч И К” 
 

№ Адрес Бло

к 

Вх Ет. Ап. Име АОС № Искане вх.№   ЗП 

кв.м. 

ДО 

лева 

 Лева на 

кв.м. 

66 Жк 

Вл.Варненчик 

27 1 1 4 Добринка Радева 

Мирчева 

1127/1999  32812/22.07.2008 102.65 32 560.50 317.19 

67 Жк 

Вл.Варненчик 

216 6 8 182 Божанка Атанасова 

Желева 

4802/2007 40372/25.09.2007 45.89 14 699,10 320.31 



68 Жк 

Вл.Варненчик 

36 1 1 1 Ибрахим Хасанов 

Сеидов 

2317/2002 48546/07.11.2008 62.33 17 340,00 278.19 

69 Жк 

Вл.Варненчик 

404 7 8 45 Гинка Иванова 

Зафирова 

889/1998 39633/24.11.2006 102.07 31 925.70 307.04 

70 Жк 

Вл.Варненчик 

406 13 2 32 Василка Георгиева 

Панайотова 

6450/2011 53363/07.10.2008 45.59 14 764.40 323.85 

71 Жк 

Вл.Варненчик 

403 14 7 21 Султанка Атанасова 

Панайотова 

6434/2011 47185/12.11.2007 84.56 25 551,10 302.16 

72 Жк 

Вл.Варненчик 

204 1 6 23 Радка Иванова 

Господинова 

4715/2007 45207/07.11.2008 64.54 19 763.40 306.21 

73 Жк 

Вл.Варненчик 

405 3 1 41 Шейнур Садъков 

Хюсеинов 

4496/2007 35356/20.08.2007 58.64 16 735,00 285.38 

74 Жк 

Вл.Варненчик 

227 3 7 99 Мария Димитрова 

Арнаудова 

3075/2004 40152/24.09.2007 46.49 13 646.50 293.53 

75 Жк 34 1 1 4 Янка Върбанова 4576/2007 51743/11.12.2007 42.11 11 879,40 282.10 



Вл.Варненчик Янкова 

76 Жк 

Вл.Варненчик 

222 1 1 2 Валентина Спасова 

Стоянова 

6475/2011 32320/30.07.2007 69.87 21 130.00 302.41 

77 Жк 

Вл.Варненчик 

406 16 2 4 Диана Димитрова 

Райкова 

2444/2002 17209/20.04.2007 80.06 25 910.60 323.63 

78 Жк 

Вл.Варненчик 

28 2 5 52 Ленче Тодорова  

Николова 

3645/2006 41264/06.12.2006 46.98 16 527.20 351.79 

79 Жк 

Вл.Варненчик 

219 1 3 11 Радка Стойкова 

Стоянова 

4824/2007 13790/14.04.2006 46.98 14 905.70 317.27 

80 Жк 

Вл.Варненчик 

402 9 2 182 Неделчо Дойчев 

Неделчев 

6455/2011 29376/09.07.2007 47.76 15 123.50 316.65 

81 Жк 

Вл.Варненчик 

405 22 2 66 Димитричка 

Николаева Чакърова 

1270/1999 11863/29.09.2008 85.40 26 789.70 313.69 

82 Жк 

Вл.Варненчик 

407 15 7 269 Иринка Стоянова 

Атанасова 

1990/2001 43388/06.10.2008 67.68 20 158.20  297.84 



83 Жк 

Вл.Варненчик 

401 5 3 84 Снежа Ганчева 

Георгиева 

6482/2011 51612/27.11.2008 66.82 21 316.70 319.01 

84 Жк 

Вл.Варненчик 

404 10 7 121 Величка Костова 

Стоянова 

4270/2007 45868/27.12.2010 51.81 15 600.20 301.10 

85 Жк 

Вл.Варненчик 

211 1 4 15 Росица Димитрова 

Ангелова 

1807/2000 36604/27.08.2007 45.59 14 866.50 326.09 

86 Жк 

Вл.Варненчик 

213 2 2 42 Ванко Николов Гюров 1838/2001 45958/21.10.2008 78.44 25 935.40 330.63 

87 Жк 

Вл.Варненчик 

204 5 9 158 Росица Алдинова 

Алиева 

1371/1999 35692/26.09.2007 64.18 19 071.90 297.16 

88 Жк 

Вл.Варненчик 

407 12 1 207 Иван Петров 

Атанасов 

4755/2007 28102/29.06.2007 89.50 25 336.30 

 

283.08 

89 Жк 

Вл.Варненчик 

36 1 2 7 Калинка Николова 

Пасева 

6495/2011 24077/27.05.2008 69.93 22 558.20 322.58 

90 Жк 204 5 4 138 Атанаска Йорданова 1367/1999 34205/30.07.2008 62.51 20 598.40 329.52 



Вл.Варненчик Димитрова 

91 Жк 

Вл.Варненчик 

36 2 7 59 Ивелина Димитрова 

Димитрова 

6491/2011 8589/18.02.2008 69.93 21 867.60 312.70 

92 Жк 

Вл.Варненчик 

24 1 11 53 Лиляна Атанасова 

Темелкова 

4329/2007 6225/04.02.2008 35.44 10 414.50 293.86 

93 Жк 

Вл.Варненчик 

206 5 2 131 Николай Александров 

Дяков 

4720/2007 47/02.01.2008 94.02 30 385.80 323.18 

94 Жк 

Вл.Варненчик 

36 1 6 22 Марин Колев Петров 4533/2007 23864/26.05.2008 67.42 20 935.30 310.52 

95 Жк 

Вл.Варненчик 

404 15 5 222 Фиданка Любомирова 

Ангелова 

134/1997 50659/04.12.2007 104.12 30 126.10 289.34 

96 Жк 

Вл.Варненчик 

34 2 5 50 Росица Христова 

Златева 

4580/2007 45485/17.10.2008 67.21 20 887.80 310.78 

97 Жк 

Вл.Варненчик 

405 11 8 70 Илия Иванов Станев 1099/1999 43536/16.10.2007 63.22 16 114.70 254.89 



98 Жк 

Вл.Варненчик 

209 1 1 3 Димитричка Кръстева 

Петрова 

4200/2007 3828/26.01.2007 46.61 14 395.60 308.83 

99 Жк 

Вл.Варненчик 

27  10 47 Даниел Пенев Недев 5719/2009 34582/16.10.2006 36.56 11 009.30 301.12 

100 Жк 

Вл.Варненчик 

203 1 5 17 Катя Петрова 

Филкова 

2003/2001 40374/12.10.2009  93.82 30 773.00 328.00 

101 Жк 

Вл.Варненчик 

402 16 4 305 Петко Войков 

Василев 

4482/2007 32728/10.08.2009 49.87 15 024.30 301.26 

102 Жк 

Вл.Варненчик 

226 3 3 61 Даринка Тодорова 

Димова 

4669/2007 44192/09.11.2009 105.82 34 603.10 326.99 

103 Жк 

Вл.Варненчик 

309 2 3 22 Мара Георгиева 

Илиева 

6481/2011 47067/30.11.2009 67.61 20 790.30 307.50 

104 Жк 

Вл.Варненчик 

404 10 8 124 Маргарита 

Панайотова Петрова 

4249/2007 48132/07.12.2009 52.69 16 003.00 303.71 

105 Жк 16 2 1 18 Светлана Михайлова 4150/2007 49179/15.12.2009 90.69 23 850.00 262.98 



Вл.Варненчик Драганова 

106 Жк 

Вл.Варненчик 

228 1 1 3 Мирослав Веселинов 

Атанасов 

3081/2004 49367/16.12.2009 45.99 13 508.30 293.72 

107 Жк 

Вл.Варненчик 

405 18 5 13 Пенка Николай 

Колева 

308/1998 5096/02.02.2007 104.23 33 819.80 324.47 

108 Жк 

Вл.Варненчик 

213 3 2 66 Богомил Георгиев 

Тодоров 

6471/2011 15326/28.03.2008 79.25 27 568.30 347.86 

109 Жк 

Вл.Варненчик 

35 2 8 61 Милена Красимирова 

Георгиева 

6468/2011 16581/07.04.2008 64.44 18 724.00 290.56 

110 Жк 

Вл.Варненчик 

204 4 5 111 Диян Георгиев Дяков 3174/2004 41316/18.09.2008 98.49 32 443.70 329.41 

111 Жк 

Вл.Варненчик 

307 1 3 7 Милен Мавродиев 

Димитров 

3430/2005 49975/18.11.2008 108.07 36 566.50 338.35 

112 Жк 

Вл.Варненчик 

401 9 1 144 Кериме Шукри 

Мехмед 

3100/2004 36886/29.08.2007 90.68 26 267.50 289.67 



113 Жк 

Вл.Варненчик 

35 1 7 25 Пламен Стоянов 

Минков 

622/1998 45676/20.10.2008 63.17 18 724.00 296.40 

114 Жк 

Вл.Варненчик 

404 11 8 152 Катя Иванова Милева 3361/2005 44438/13.10.2008 102.30 31 387.80 306.82 

115 Жк 

Вл.Варненчик 

405 4 7 20 Ивалина Методиева 

Христова 

3808/2006 41673/03.10.2007 74.14 22 717.40 306.41 

116 Жк 

Вл.Варненчик 

203 1 1 3 Деян Димитров Кунев 1729/2000 48066/15.11.2008 63.54 20 458.80 321.98 

117 Жк 

Вл.Варненчик 

226 3  

 

62 Румяна Маринова 

Ганчева 

3976/2006 10783/04.03.2008 89.28 28 832.00 322.93 

118 Жк 

Вл.варненчик 

222 3 4 63 Десислава Димитрова 

Драгнева 

4628/2007 1498/11.01.2008 47.57 14 968.00 314.65 

119 Жк 

Вл.Варненчик 

226 1 1 1 Николай Ангелов 

Кръчмаров 

4664/2007 23193/21.05.2008 102.19 30 294.40 296.45 

120 Жк 222 5 4 124 Димитър Георгиев 4645/2007 33048/02.08.2007 68.47 22 297.00 325.64 



Вл.Варненчик Димитров 

121 Жк 

Вл.Варненчик 

28 1 1 2 Павлина Петкова 

Петкова 

4474/2007 38068/27.08.2008 57.45 16 273.40 283.26 

122 Жк 

Вл.Варненчик 

3 2 4 58 Фатма Шейнурова 

Садъкова 

865/1998 4714/28.01.2008 43.72 14 980.00 342.63 

123 Жк 

Вл.Варненчик 

406 1 2 6 Живка Димитрова 

Стоянова 

1471/1999 38082/10.09.2007 63.54 20 552.10 323.45 

124 Жк 

Вл.Варненчик 

6 4 6 80 Бейти Осман Сертер 4290/2007 32249/27.07.2007 48.72 14 048.70 288.35 

125 Жк 

Вл.Варненчик 

401 6 2 100 Владимир Атанасов 

Желев 

3649/2006 38688/13.09.2007 66.70 20 878.80 313.02 

126 Жк 

Вл.Варненчик 

401 3 4 45 Георги Тодоров 

Илиев 

4391/2007 32795/01.08.2007 67.61 20 818.50 312.12 

127 Жк 

Вл.Варнанчик 

203 2 2 44 Петър Върбанов 

Тонев 

1736/2000 25692/14.06.2007 94.62 30 875.40 326.30 



128 Жк 

Вл.Варненчик 

222 5 4 125 Гинка Георгиева 

Иванова 

3786/2006 8068/02.03.2010 93.82 30 782.90 328.10 

129 Жк 

Вл.Варненчик 

404 13 5 169 Румяна Веселинова 

Демирева 

2618/2004 528/08.01.2009 74.96 23 678.60 315.88 

130 Жк 

Вл.Варненчик 

307 1 4 12 Желязка Стефанова 

Бръскова 

1723/2000 54771/18.12.2008 98.82 33 209.60 336.06 

131 Жк 

Вл.Варненчик 

204 3 2 68 Радка Петрова 

Георгиева 

6473/2011 2227/16.01.2009 76.81 25 202.20 328.11 

132 Жк 

Вл.Варненчик 

404 1 2 5 Али Ахмед Али 6441/2011 34873/27.08.2009 85.24 26 069.20  305.83 

133 Жк 

Вл.Варненчик 

28 1 8 31 Нина Пламенова 

Божкова 

6469/2011 31999/04.08.2009 71.61 20 894.90 291.78 

134 Жк 

Вл.Варненчик 

228 2 6 60 Пенка Йорданова 

Николова 

4078/2006 33567/17.08.2009 94.06 29 863.90 317.49 

135 Жк 405 1 4 11 Светлана Стоянова 4626/2007 24026/08.06.2009 74.92 23 511.00 313.81 



Вл.Варненчик Жечева 

136 Жк 

Вл.Варненчик 

29 2 2 27 Женя Колева 

Маринова 

4792/2007 24623/11.06.2009 71.08 22 245.80 312.96 

137 Жк 

Вл.Варненчик 

204 2 5 48 Марийка Алексиева 

Асенова 

6472/2011 25906/22.06.2009 96.20 31 226.30 324.59 

138 Жк 

Вл.Варненчик 

213 3 7 80 Димитра Крумова 

Тачи 

1788/2001 7840/18.03.2009 46.13 14 623.60 317.00 

139 Жк 

Вл.Варненчик 

302 8 1 1 Стамат Великов 

Стамов 

5451/2009 2477/18.01.2010 30.05 10 680.50 355.42 

140 Жк 

Вл.Варненчик 

405 11 6 66 Неда Василева 

Иванова 

4730/2007 48012/15.11.2007 61.75 18 902,90 306.11 

141 Жк 

Вл.Варненчик 

401 4 2 59 Евгени Атанасова 

Чобанов  

3880/2006 36588/30.11.2009 70.31 21 968,70 312.45 

142 Жк 

Вл.Варненчик 

401 6 4 107 Добринка Андреева 

Парашкевова 

3345/2005 13652/26.03.2009 71.49 22 074.80 308.78 



143 Жк 

Вл.Варненчик 

406 13 7 42 Сузана Желязкова 

Иванова 

1764/2000 12166/18.03.2009 79.42 25 834.30 325.28 

144 Жк 

Вл.Варненчик 

206 3 5 94 Елена Димитрова 

Василева 

6435/2011 11355/13.03.2009 63.66 19 614.90 308.11 

145 Жк 

Вл.Варненчик 

407 16 4 296 Теодора Атанасова 

Кулева 

6465/2011 14416/02.04.2009 89.52 29 539.80 329.97 

 
 
  



  

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 3523-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО – 30 499/11.04.2011 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляващ  97,50 (деветдесет и седем цяло и петдесет стотни) м2 
идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.1507.183 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда петстотин и седем.сто осемдесет и три)  целия с 
площ 195 (сто деветдесет и пет) м2 

с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Драгоман” № 11 в размер на 84 030 (осемдесет и четири хиляди и 
тридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 
861,85 (осемстотин шестдесет и един лева и осемдесет и пет стотинки) лева, 
без включен ДДС. 
  /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-25, против-1, въздържали се-10, отсъстват-14, не участват в 
гласуването-1/ 
 Решението не се приема. 
 

 
 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

3524-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна, 
и по предложение на Кмета на Община Варна, Общински съвет - Варна  
решава да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, 
и от друга страна Петър Тодоров Тодоров, чрез продажба  на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес  гр. Варна, ул. 
„Драгоман” № 11,  представляващ  97,50 (деветдесет и седем цяло и 
петдесет стотни) м

2  идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.1507.183 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
седем.сто осемдесет и три), целият с площ 195 (сто деветдесет и пет) м2, 
при граници на имота: ПИ № 10135.1507.184 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. хиляда петстотин и седем. сто осемдесет и четири); ПИ № 
10135.1507.192 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и седем. 
сто деветдесет и две); ПИ № 10135.1507.180 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. хиляда петстотин и седем. сто и осемдесет) на съсобственика Петър 
Тодоров Тодоров. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 4486/25.06.2007 г. 



  

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 84 030 (осемдесет и четири хиляди и тридесет) лева, без включен 
ДДС на  Петър Тодоров Тодоров.  

Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването 
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
извършване на разпоредителната сделка. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-25, против-1, въздържали се-10, отсъстват-14, не участват в 
гласуването-1/ 
 Решението не се приема. 

 
 
 
 
 

 3525-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 
разпоредбата на чл.54 от ЗДС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД 11-9302/142/04.07.2011г., Общински съвет – Варна взема 
решение за безвъзмездно придобиване в собственост на Община Варна на 
имоти – държавна собственост както следва: 
 

№ Идентификационен 

номер на имот по 

кадастрална карта   

Граници на имота Административен 

адрес 

Площ  

кв.м. 

1. 10135.5010.98 10135.5010.97; 
10135.5010.38; 
10135.5010.86; 
10135.5010.84 

м.”Черноморец” 3150,00 

2. 10135.5010.97 
- сграда 10135.5010.97.1; 
- сграда 10135.5010.97.2; 
- сграда 10135.5010.97.3 

10135.5010.98; 
10135.5010.38; 
10135.5010.99; 
10135.5010.96; 
10135.5010.84 

м.”Черноморец” 47267,00 
57,00 

 
300,00 

 
154,00 

3. 10135.5010.99 10135.5010.97; 
10135.5010.83; 
10135.5010.100; 
10135.5010.38  

м.”Черноморец” 35397,00 

 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на Регионалното развитие и 
благоустройството, чрез Областен управител на Варненска област за 
безвъзмездно придобиване в собственост на гореописаните недвижими 
имоти и сключването на договор с Областен управител на Варненска 
област, след решение на Министерски съвет на РБългария. 



  

 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-29, против-1, въздържали се-0, отсъстват-21/ 

 
 

 
 
 

3526-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 
разпоредбата на чл.54 от ЗДТ и по предложение на Кмета на община Варна 
с вх.№ РД11-9302/172/16.08.2011 г., Общински съвет-варна взема решение 
за безвъзмездно придобиване в собственост на Община Варна на 100 /сто/ 
дка идеални части в съответствие с Приложение №1 /скица/ от поземлен 
имот с индетификатор 10135.5200.2 с обща площ 371,681 дка, съгласно 
одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК 
кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Аспарухово” – 
предмет на акт за публична държавна собственост №0749/10.05.2004 г. 

Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна изготвяне 
на искане до Министъра на Регионалното развитие и благоустройството, 
чрез Областен управител на област с административен център Варна, за 
безвъзмездно придобиване в собственост на гореописания недвижим имот 
и сключване на договор с Областен управител на област с административен 
център Варна, след решение на Министерски съвет на Република България. 
 /Резултати от поименно явно гласуване 
 за-29, против-1, въздържали се-0, отсъстват-21/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 
Публикувано на 25.08.2011 г. 

 


