
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    № 10

от заседание проведено на от заседание, проведено на 23, 29.10.2008 г. 
по точка първа от дневния ред

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

- възлагане на ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” да изготви справка относно необходимите 
мероприятия  по премахване на архитектурните бариери и изграждане на достъпна 
архитектурна и жизнена среда за лицата с увреждания на територията на Община Варна; 

-  осигуряване на финансови средства в размер на 93 410.77 лв. /без ДДС/ за ремонтирането и 
иновирането на ученическия стол в новата сграда на І Езикова гимназия; 

- опрощаване на държавни вземания;

- освобождаване от такса битови отпадъци;

- финансиране за основен ремонт на съществуващите игрища за баскетбол  и мини футбол и 
разширяване на игрището за мини футбол на територията на Технически университет-Варна  
и задължаване на Кмета на Община Варна да сключи договор с ректора на  Технически 
университет -Варна  за срока и начина на ползване и поддръжка на игрищата; 

- допълнение към Решение 664-3/9/25, 28.07.2008г. на Общински съвет – Варна за 
обособяване на нов урегулиран поземлен имот с предназначение „Център за настаняване от 
семеен тип за деца с увреждания” за реализиране на проект „Създаване на социални услуги в 
среда, близка до семейната, за децата и младежите от ДДМУИ „Св.Петка”, с.Могилино, 
Община Две могили.”;

- приемане на средни месечни брутни работни заплати, численост на персонала по функции и 
дейности и определяне на индивидуални основни месечни работни заплати на Председател 
на Общински съвет, Кмет на Община Варна, кметове на райони и кметства;

- определяне на размера на дивидента, дължим от печалбата за 2007 г., на търговските 
дружества с ограничена отговорност и акционерните дружества с общинско участие;

- отпускане на  целева субсидия в размер на 300 000 лв. на “Междуобластен диспансер за 
онкологични  заболявания д-р Марко А. Марков - Варна” ЕООД за подпомагане 
изграждането на обект “Строителство и обзавеждане на ново крило към вече съществуваща 
сграда в база 2 - Аспарухово, местност “Вилите”;

- отпускане на целева субсидия в размер на 400 000 лв. на “Градски транспорт” ЕАД, за 
първоначална вноска за закупуване на автобуси, работещи с гориво газ метан;

- даване на съгласие за осигуряване на средства за съфинансиране от Община Варна и 
заемообразно осигуряване на средства от Бюджета на Община Варна по проект: № BG 161 
PO 001/2.1-02/2007/  «Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез 
рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа». 

- участие на Община Варна с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013», Приоритетна 
ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско развитие», Операция 1.4 «Подобряване на 
физическата среда и превенция на риска», Схема BG 161 PO 001/1.4-02/2008 «Подкрепа за 
подобряване на градската среда»; 

- допълнение в Приложение № 2 към Наредбата за определянето и администрирането на 



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

- отпускане на 90 000 лв. на Клиника по коремна хирургия към МБАЛ „Св. Анна” – Варна;

- превеждане на 20 000 лв. в дарителската сметка на МБАЛ „Св. Марина”ЕАД – Варна;

- авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 001/2.1-
02/2007/012 от 04.06.2008г. за реализация на проект «Рехабилитация на пътни отсечки в 
Община Варна» по Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013 год.», 
Приоритетна ос 2: «Регионална и местна достъпност», Операция 2.1: «Регионална и местна 
пътна инфраструктура», Схема BG161PO001/2.1-02/2007: «Подкрепа за устойчиво и 
интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна 
мрежа»; 

- отпускане на еднократна парична помощ на Виолетка Недялкова Димитрова – дъщеря на 
Цонка Недялкова, загинала в следствие на инцидент със затискане от метална решетка на 
Централния подлез;

- актуализация на Бюджет 2008 на Община Варна;

- актуализиране на извънбюджетна план-сметка „Приватизация” на Община Варна за 2008 г. 
в приходната и разходната част;

- приемане на  информация за текущото изпълнение на  Бюджет  2008 г. на Община Варна за 
периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2008 г.;

- даване на съгласие за извършване на ремонт на помещения-държавна собственост, 
предоставени за ползване на хора с увреждания.

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Председател ПК „Финанси и бюджет”

Общ брой присъстващи общински съветници – 41
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
760-1. На основание чл.21, ал.1, т. 23  и по предложение на Комисия за защита от 
дискриминация с вх. № ОС-8-3700/2/28.07.2008 г., Общински съвет Варна възлага на ПК 
“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” да възложи на общинската администрация да изготви справка 
относно необходимите мероприятия и тяхното финансиране по премахване на 
архитектурните бариери и изграждане на достъпна архитектурна и жизнена среда за лицата с 
увреждания на територията на Община Варна. 

         /за – 36, против – 0, въздържали се -1/

761-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА и по докладна записка 
на прокуриста на “Ученическо столово хранене” ЕАД с вх. №  ОС-8-2600/65/27.08.2008 г., 
във връзка с преместването на І Езикова гимназия в нова сграда, Общински съвет - Варна 
решава да бъдат осигурени финансови средства в размер на 93 410.77 лв. /без ДДС/ за 
ремонтирането и иновирането на ученическия стол в новата сграда на гимназията.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

762-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № ОС-8-
9910/5/07.07.2008 г. от Администрацията на Президента на Република България, Общински 
съвет – Варна  предлага на Президента на Република България да не се опрости 
задължението на КОСТА АНАСТАСОВ БОЙКАНОВ от гр. Варна, ул. “Карамфил” 
бл.15,вх.”Д”, ап. 35. 



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

763-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № ОС-8-
9910/2/19.05.2008 г. от Администрацията на Президента на Република България, Общински 
съвет – Варна  предлага на Президента на Република България да не се опрости 
задължението на ЛЮБЛЯНА ИВАНОВА МИЛЕНКОВА от гр. Варна, ж.к. “Чайка” бл. 
61,вх.”Е”, ап. 58. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

764-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № ОС-8-
9910/3/26.05.2008 г. от Администрацията на Президента на Република България, Общински 
съвет – Варна  предлага на Президента на Република България да се опрости задължението, 
посочено в молба на Николинка Кирова Русева като законен представител на Моника 
Ивайлова  Йотова от гр. Варна, ул. “Феликс Каниц” № 1, ет. 2, ап. 3. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

765-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с докладна записка от Министерството на извънредните ситуации с вх. № ОС-8-
0400/3/03.07.2008 г., Общински съвет – Варна не освобождава  Министерството на 
извънредните ситуации от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2008 г. за 
имоти, находящи се в гр. Варна, съгласно приложен списък към настоящото решение.

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

766-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка със заявление с вх. № ОС-8-9100/51/09.05.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Никола Стоянов Джеров от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  район “Младост”, ПИ № 1791 по плана на ЗПЗ.

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

767-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с молба с вх. № ОС-8-94.Й/1/07.03.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Йордан Пасков Георгиев от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Царевец” № 32.

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

768-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с молба с вх. № РД-8-94.Ж/72/28.08.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Женя Ясенова Каменова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  кв. “Аспарухово”, ул. “Кирил и Методий” № 27, ет. 
1, ап. 1.

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

769-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с молба с вх. № РД-8-94.А/238/29.08.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Антон Димов Праматаров от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Цар Петър” № 1, ет. 1.

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

770-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 



и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с молба с вх. № РД-8-94.Р/172/13.08.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Росица Димова Маринова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Димитър Станчев” № 8А, ап. 15. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

771-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с молба с вх. № РД-8-94.С/284/13.08.2008г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Светослав Маринов Маринов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Димитър Станчев” № 8А, ап. 15. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

772-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с писмо с вх. № МД-8-9300/3/11.08.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Елка Любенова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2008 г. 
за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Райко Блъсков” № 8. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/

773-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с жалба с вх. № РД-8-9100/431/14.07.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Иванка Велчова Владимирова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. “Чайка” 3558, кв. 2, с партиден №  
4510221046002. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/

774-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с жалба с вх. № РД-8-9100/431/14.07.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Владимир Славов Владимиров от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к. “Чайка” 3558, кв. 2, с партиден №  
4510221046002. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/

775-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с жалба с вх. № ОС-8-94.С/13/14.04.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Светла Тодорова Илиева от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ул. “Момина сълза” № 8, вх. 8, ет. 9, ап. 113. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/

776-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
във връзка с писмо от Администрацията на Президента на Република България с вх. № ОС-8-
9910/4/27.06.2008 г., Общински съвет – Варна не освобождава Мария Ташева Филипова от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  
бул. “Чаталджа” № 35, вх. Б.

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/

777-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 



във връзка с молба с вх. № ОС-8-94.М/10/07.05.2008 г., Общински съвет – Варна не 
освобождава Мария Христова Барбова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2008 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  ж.к.. “Чайка”, бл. 40, ап. 17. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/

778-1. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-8-9302/189/14.10.2008г., Общински съвет  - Варна:

1. Разрешава Община Варна да финансира основния ремонт на съществуващите игрища 
за баскетбол и мини футбол, които са собственост на държавата и са включени в 
капитала на Технически университет – Варна, със стойност на основния ремонт 
830 000 лева с ДДС. 

2. Разрешава Община Варна да финансира разширяването на игрището за мини футбол 
до размери на стандартно игрище, със стойност на разширението 559 794 лева с ДДС. 

3. Задължава кмета на Община Варна да сключи договор с ректора на Технически 
университет - Варна за срока и начина на ползване и поддръжка на игрищата. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 1, въздържали се – 4, отсъстват – 14/

 779-1. На основание чл.21, ал.1 т. 8 и т. 23 във връзка с чл.17, ал.1 т.7 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/66/20.10.2008 г., Общински съвет 
- Варна допълва Решение 664-3 от Протокол № 9 от 25 и 28.07.2008 г., със следния текст:

“3. Дава съгласие, в северната част на съществуващия поземлен имот 10135.4504.952, 
находящ се в гр. Варна, кв.12 а по плана на ж.к. „Вл. Варненчик”, І-ви м.р. да бъде обособен 
нов урегулиран поземлен имот, в който да се позиционират още 9 „Центъра за настаняване от 
семеен тип за деца и възрастни с увреждания”. 

4.Дава съгласие строителството на 9-те сгради и извършване на всички благоустройствени и 
инфраструктурни мероприятия да се финансират от Бюджета на Община Варна от 2009 до 
2012 г. и съфинансиране на средства по еврофондове и други финансови източници. Размера 
на средствата, необходими за приноса на Община Варна към реализацията на проекта,  
включени в Бюджета на Община Варна, да бъде приет от Общински съвет - Варна след 
официалното представяне на проекто-сметната документация.”

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

780-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 5, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, чл. 7, чл. 11 и 
Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1, т. 5 от ПМС № 175/24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните 
организации и дейности /ДВ бр. 61/27.072007 г., посл. изм. и доп.  ДВ бр. 87/07.10.2008 г., 
писма от Министерството на финансите и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ ОС-8-9302/197/20.10.2008 г., Общински съвет-Варна: 

1.  Приема средни месечни   брутни работни заплати, фонд “Работна заплата”, численост на 
персонала по функции и дейности, считано от 01.07.2008 г., съгласно Приложение.

2. Определя индивидуални основни  месечни   работни заплати на Председател на Общински 
съвет - Варна, Кмета на Община Варна,  кметовете на райони и кметства, считано от 
01.07.2008 г., съгласно Приложение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 10/

781-1. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 и  чл. 221, т. 7 от ТЗ, 
чл. 5 и чл. 6 от НРУПСЧОВКТД и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-



9300/63/08.10.2008г., Общински съвет-Варна определя размера на дивидента, дължим от 
печалбата за 2007г., на търговските дружества с ограничена отговорност и акционерните 
дружества с общинско участие, както следва:

№ Търговско дружество % Вноски (без данък) в 
лв. 

Вноска (с данък 5%) в 
лв. 

1 “ДКС” ЕАД 55   39 050   41 003 

2 “Обреди” ЕООД 55 243 100 255 255 

3 “Пазари” ЕАД 55 407 000 427 350 

 ОБЩО:  689 150 723 608 

4. „Общинска банка” АД – дивидент в размер на 12 920 лв. (без данък), по решение на Общо 
събрание.

Дивидентът да бъде преведен в срок до 30.11.2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 1, въздържали се – 8, отсъстват – 13/

782-1. На основание чл.21, ал.1 т.6 и т. 23 и чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА и свое  решение № 4727-
4/51/21.02.2007 г., Общински съвет - Варна решава да бъде отпусната целева субсидия в 
размер на 300 000 лв. на “Междуобластен диспансер за онкологични  заболявания д-р Марко 
А. Марков - Варна” ЕООД за подпомагане изграждането на обект “Строителство и 
обзавеждане на ново крило към вече съществуваща сграда в база 2 - Аспарухово, местност 
“Вилите”.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

783-1. На основание чл.21, ал.1 т. 6 и т. 23 и чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА и във връзка със свое  
решение № 695-6/9/25,28.07.2008 г., Общински съвет-Варна решава да бъде отпусната целева 
субсидия в размер на 400 000 лв. на “Градски транспорт” ЕАД, за първоначална вноска за 
закупуване на автобуси, работещи с гориво газ метан и 100 000 лв. за газифициране на 
автобуси, собственост на „Градски транспорт”ЕАД.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 5, въздържали се – 1, отсъстват – 13/

784-1. На основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-8-9302/199/20.10.2008 г., Общински съвет-Варна:  

1. Дава съгласие за осигуряване средства в размер на 922 898.30 лв. представляващи 
съфинансиране от Община Варна по проект: № BG 161 PO 001/2.1-02/2007  «Подкрепа за 
устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска 
пътна мрежа» от Бюджета на Община Варна.

2. Дава съгласие за заемообразно осигуряване на средства от Бюджета на Община Варна за 
осъществяване на проект: № BG 161 PO 001/2.1-02/2007 «Подкрепа за устойчиво и 
интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска пътна 
мрежа».

/резултати от поименно явно гласуване:



за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

785-1. На основание чл.21, ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-8-0400/197/18.09.2008г., Общински съвет-Варна   дава съгласие, Община 
Варна да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма «Регионално развитие» BG161PO001/1.4-02/2008 «Подкрепа за подобряване на 
градската среда» в рамките на Приоритетна ос 1 «Устойчиво и интегрирано градско 
развитие», Операция 1.4 «Подобряване на физическата среда и превенция на риска», със 
следните обекти и дейности: 

• Реконструкция на бул. «Трети март» и благоустрояване на прилежащите пространства; 
• Благоустрояване на междублоково пространство в ж.к. «Възраждане», ІV м.р., 

заключено между блокове № 71,72, 73, 74, 75, 76, 77 и 78; 
• Благоустрояване на междублоково пространство в ж.к. «Възраждане», ІІ м.р., 

заключено между блокове № 31, 32 и 33; 
• Благоустрояване на междублоково пространство в ж.к. «Възраждане», ІІ м.р., 

заключено между блокове № 42, 43, 44 и 45; 
• Благоустрояване на междублоково пространство, заключено между бул. «Чаталджа», 

ул. «Цар Асен», ул. «Драва Чех» и ул. «Ген. Колев» в район «Приморски»; 
• Благоустрояване на междублоково пространство в ж.к. «Младост», заключено между 

блокове № 104, 106 и 107; 
• Благоустрояване на междублоково пространство в ж.к. «Младост», заключено между 

блокове № 143, 144 и 146; 

2.  Общински съвет - Варна   декларира, че предназначението на обектите на интервенция по 
проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на 
дейностите по проекта. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

786-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и чл.9 от ЗМДТ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-9302/191/16.10.2008г., Общински 
съвет Варна приема допълнение в т.13.5 „Цена на право на разполагане на будки, 
павилиони и др. обекти върху терени - общинска собственост по чл. 56 и § 17 от ЗУТ” от 
Приложение 2 към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна, както следва :

ЗА КМЕТСТВАТА  

* За търговска дейност 3.45 
лв./кв.м./мес

* За заведения за обществено хранене (закусвални, сладкарници, снек-барове, ресторанти, 
барове, дискотеки и др. подобни)

4.50 
лв./кв.м./мес.

* За помещения за администр.услуги(офиси), мед.услуги,интернет и мострени зали 4.50 
лв./кв.м./мес.

* За производство и услуги 2.25 
лв./кв.м./мес.



* За складова дейност 2.25 
лв./кв.м./мес.

* За друг вид дейности, неупоменати по-горе 1.50 
лв./кв.м./мес.

Забележка: Цената на право на разполагане на даден обект е сбор от цените на всяко обособено помещение в 
обекта, в зависимост от неговото предназначение, и се заплаща от физически и юридически лица в зависимост 
от зоната, в която са разположени терените. Границите на зоните са определени в чл.23, ал.4 от 
НОАМТЦУТОВ. 

Цената на правото на разполагане се събира от районите, кметствата и община Варна. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/

787-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска 
90 000 лв. на Клиниката по коремна хирургия към МБАЛ „Св. Анна” – Варна, съгласно 
писмо вх. № ОС-8-9901/24/13.10.2008 г. относно закупуване на апарат тип LigaSure /70 000 
лв./ и два комплекта хирургични инструменти, служещи за осъществяване на големи коремни 
операции /до 20 000 лв./

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

788-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава да бъдат 
преведени средства за нуждите на Клиниката по детска онкохематология при МБАЛ „Св. 
Марина” ЕАД – Варна в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева в дарителската сметка на 
болницата.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

789-1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-8-9302/97/16.10.2008 г., Общински съвет - Варна  взема решение за поемане 
на общински дълг и упълномощава Кмета на  Община Варна да подпише Запис на заповед в 
полза на МРРБ, управляващ орган на Оперативна програма «Регионално развитие 2007-2013 
год.» - Главна дирекция «Програмиране на регионална развитие», за стойносттта на авансово 
плащане  по чл. 4, т.4.1 – 487 031,82 лв. (четиристотин осемдесет и седем хиляди и тридесет 
и един лева и 82 ст.) от договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 161 
PO 001/2.1-02/2007/012 от 04.06.2008 г. за изпълнение на проект «Рехабилитация на пътни 
отсечки в Община Варна» в рамките на Схема BG161PO001/2.1-02/2007: «Подкрепа за 
устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и реконструкция на общинска 
пътна мрежа».

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

790-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане на еднократна парична помощ в размер 
на 10 000 лева на лицето Виолетка Недялкова Димитрова – гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик” 
бл. 401, вх. 7, ап. 121 за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности.

/резултати от поименно явно гласуване:



за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

791-1. На основание чл.21, ал.1, т.6  и чл.52 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-8-9302/194/17.10.2008г., Общински съвет Варна актуализира Бюджет на 
Община Варна за 2008г. в приходната част в размер на 227 800 000 лв. и в разходната част в 
размер на 227 800 000 лв. по функции, дейности и обекти, съгласно приложения. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 2, въздържали се – 12, отсъстват – 11/

792-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 1 и чл. 48 от Наредбата за 
условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-8-9302/198/20.10.2008 г., Общински съвет – Варна актуализира 
извънбюджетна план-сметка „Приватизация” на Община Варна за 2008 г. в приходната и 
разходната част, съгласно приложение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 0, въздържали се – 13, отсъстват – 12/

793-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и чл. 52 от ЗМСМА,  чл. 25, ал.1 от ЗОБ и чл. 46, във 
връзка с чл. 53, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община 
Варна и писмо от Кмета на Община Варна вх. № РД-8-9300/56/11.08.2008 г., Общински съвет 
Варна приема  информация за текущото изпълнение на  Бюджет  2008 г. на Община Варна 
за периода от 01.01.2008 г. до 30.06.2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 10/

794-1. 1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна дава 
съгласие за извършване на ремонт на помещение-държавна собственост, предоставено за 
Спортна зала за хора с увреждания на адрес: ж.к. “Възраждане” до бл. 65. Средствата са в 
размер на 50 000  (петдесет хиляди) лв. 

2. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна дава съгласие за 
извършване на ремонт на помещение в СОУ за деца с нарушено зрение "Д-р Иван 
Шишманов" - държавна собственост за осигуряване условия за трудова терапия на децата. 
Средствата са в размер на 17 000 (седемнадесет хиляди) лв. 

3. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна дава съгласие за 
извършване на ремонт на сграда-държавна собственост, в която се помещава звено "Майка и 
бебе" на адрес кв. "Аспарухово" , ж.к. "Дружба", бл.9, вх. 1. Средствата са в размер на 5 100 
(пет хиляди и сто) лв. и са за ремонт на битовата канализация. 

4. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна дава съгласие за 
извършване на ремонт на сграда-държавна собственост, на ул."Петко Стайнов" № 3 за 
разкриване на "Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увредено зрение". 
Средствата са в размер на 11 850 (единадесет хиляди осемстотин и петдесет) лв. 

5. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна дава съгласие за 
извършване на ремонт на сграда-държавна собственост, на ул."Петко Стайнов" № 1 за 
разкриване на "Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреден слух". 
Средствата са в размер на 8 930 (осем хиляди деветстотин и тридесет) лв. 

/резултати от поименно явно гласуване:



за – 29, против – 0, въздържали се – 9, отсъстват – 13/

по точка  втора от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество”  относно: 

- съфинансиране  на 50% на проект “Управление на транспорта чрез алтернативни методи за 
придвижване в жилищни зони” и проект “Стратегия за енергийна устойчивост и насърчаване 
процеса на планиране на енергийното потребление в устойчиви общини”.

Докл.: Н. МИХАЙЛОВ - Председател ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество”  
Общ брой присъстващи общински съветници – 41
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я : 
795-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава 
съгласие Община Варна да осигури 50%  съфинансиране  на  проект, който се реализира на 
територията на Община Варна от Асоциацията на Българските черноморски общини и 
Черноморската регионална агенция за управление на енергията:

-Проект ADD     HOME   – Управление на транспорта чрез алтернативни методи за 
придвижване в жилищни зони.
Проектът е по програма „Интелигентна енергия за Европа” на Европейската комисия. 

Водеща организация е Austrian Mobility Research, FGM-AMOR, Австрия, а участващите в 
проекта партньори са общо 5. Продължителността на проекта е 36 месеца.

       Проектът цели намаляване на ежедневните нужди от използването на превозни средства 
чрез внедряване и експлоатация на нови подходи, заместващи личните моторни средства с 
енергийно ефективни решения, предимно в жилищните райони. 

Стойността на проекта е 70 217 евро. 

Средствата да се осигурят от дейност «Други дейности в икономиката», параграф 
«Съфинансиране на проекти».

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 16/

796-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава 
съгласие Община Варна да осигури 50%  съфинансиране  на  проект, който се реализира на 
територията на Община Варна от Асоциацията на Българските черноморски общини и 
Черноморската регионална агенция за управление на енергията:

-Проект     ENERGY 21   - Стратегия за енергийна устойчивост и насърчаване процеса на 
планиране на енергийното потребление в устойчиви общини. 
Проектът е по програма „Интелигентна енергия за Европа” на Европейската комисия. 

Водеща организация е Провинция Хуелва, Испания, а участващите в проекта партньори са 
общо 7. Представител за България е Асоциацията на Българските черноморски общини. 
Продължителността на проекта е 30 месеца.

Проектът цели създаване на механизъм за ефективно изпълнение на Европейската енергийна 
политика и националното законодателство на всеки партньор по проекта. Този механизъм 
предвижда разработването на стратегия за енергийна устойчивост, която да допринесе за 
постигане на устойчивото и енергийното развитие в Европа и на целите по отношение 



отделянето изпускане на парниковите газове в атмосферата. Стойността на проекта е 90 130 
евро.

Общата сума за съфинансиране, касаеща община Варна е 29 062 евро.

Средствата да се осигурят от дейност «Други дейности в икономиката», параграф 
«Съфинансиране на проекти».

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

по точка  трета от дневния ред

ОТНОСНО: Вземане на решение относно прехвърляне безвъзмездно в собственост на 
Община Варна на имот УПИ III -140 "за помпена станция", кв. 49, по плана на 18 м.р. на 
гр.Варна, с площ 200 кв.м., съставляващ част от имот-публична държавна собственост, 
описан в АДС № 0952/07.06.2006 г., обявен за частна държавна собственост с Решение № 
477/21.07.2008 г. на Министерски съвет на Република България, т. l.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 43
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
797-3. На основание чл. 21, ал.l, т.8 ЗМСМА,чл. 56, ал. 2, т. 8 от НРПУРОИ и във връзка с 
Решение № 477/21.07.2008 г. на Министерски съвет на Република България, т.2 и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № АБ-2-9100/480/07.08.2008 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие да се прехвърли безвъзмездно в собственост на Община Варна, 
имот УПИ III -140 "за помпена станция", кв. 49, по плана на 18 м.р. на гр.Варна, с площ 
200 кв.м., съставляващ част от имот-публична държавна собственост, описан в АДС № 
0952/07.06.2006 г., обявен за частна държавна собственост с Решение № 477/21.07.2008 г. на 
Министерски съвет на Република България, т. l. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор за 
безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху гореописания имот. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

по точка  четвърта от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални дейности и жилищна 
политика”  относно: 

-  отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото решение;

- разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” на деца в риск като делегирана 
държавна дейност

- съфинансиране на ремонт на Дом за стари хора „Гергана” по проект „Красива България”.

Докл.: доц. Л. ПЕТКОВА – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 41
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
798-4. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 и чл.52, ал.1 от 



ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 4774-2/52/16.03.2007 г. и на 
база социален доклад по чл.27 ППЗСП и по Предложение на Здравко Марков, директор на 
Дирекция “Социални дейности и жилищна политика”, с вх. № СДЖ-8-9302(4)02.10.2008 г., 
Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение.

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

799-4. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т. 7 от ЗМСМА във връзка чл. 
18, ал. 1, т. 2 Закона за социално подпомагане, чл. 36а, ал. 2, т. 1 и чл.36, ал.2, т.7 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по Предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-8-9302(175)02.10.2008 г. Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на „Център за настаняване от семеен тип” на деца в риск като делегирана 
държавна дейност с капацитет 8 места.

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

800-4. На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 
съвет-Варна дава съгласие за съфинансиране на проект за ремонт на Дом за стари хора 
“Гергана”, съгласно изискванията на Проект “Красива България” в размер на 67 % от общата 
стойност на ремонта. Средствата да бъдат заложени по бюджет 2009 на Община Варна.

   /резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 10/

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ   
РЕШЕНИЕ на ОбС № 798-4(10)/23, 29.10.2008 г. 

1.ВИОЛЕТКА НЕДЯЛКОВА ДИМИТРОВА – гр.Варна, жк. “Вл. Варненчик” бл. 401, вх. 7, 
ет. 2, ап. 121, молба вх.№ ОС-8-94.В/13/08.09.2008 г. – лицето има определени 75 % ТНР; 
доходът й се формира единствено от пенсия в размер на 171.33 лв.; не притежава 
собственост, която може да бъде източник на допълнителни средства; на 12.08.2008 г. в 
следствие на  инцидент /затискане от метална решетка на Централен подлез/ загива майка й 
Цонка Недялкова– отпуска 600 лв. за покриване на разходи по погребение. Средствата да 
бъдат преведени по сметката на «Обреди» ЕООД; 

2. ДЕНКА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА – гр.Варна, ул. “Тодор Влайков” № 53, бл.13, вх.Д, ет.2, 
ап.4, молба вх.№ РД-8-94.Д/215/19.06.2008 г. – на 10 юни 2008 г. при изпълнение на 
служебните си задължение като нощна охрана на строителен обект в гр.Мадрид, загива синът 
на г-жа Пенчева – Георги Костов на 23 г.; тялото се намира в моргата на Кослада, провинция 
Мадрид; за транспортиране му е необходима сумата от 7 120 евро – отпуска 6 000 лв. за 
транспортиране на тленните останки на сина й Георги Костов;

по точка  пета от дневния ред

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

- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна 
общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот УПИ IІ- за магазин, с площ 
284.00 кв.м., находящ се в гр. Варна, на ул. "Прилеп", 5 подрайон, кв. 489;

- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот  
VІІ – отреден “за жилищно строителство”, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Възраждане” ІІ-ри 
м.р., кв.1, с площ от 613.00 кв.м.;



- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ УПИ V, 
целият с площ 600,00 кв.м., кв.61 по плана на с. Каменар, Община Варна, при граници: УПИ 
IV, УПИ III, УПИ УI и улица;

- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ УПИ 
VI, целият с площ 660,00 кв.м., кв.61 по плана на с.Каменар, Община Варна, при граници: 
УПИ V, УПИ III, УПИ І и улица;

- провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на Урегулиран Поземлен имот  
ІХ-1159, попадащ в кв.23 по плана на 27-ми п.р. на гр.Варна, с административен адрес 
кв.Аспарухово, ул.”Перник” № 5А, с площ  от  199.00 кв.м.;
- прекратяване на съсобствеността между Община Варна от една страна и от друга страна 
Дамян Тодоров Костов, Коста Недялков Костов, Мика Димитрова Костова и Искра Тодорова 
Костова върху 6,00 кв.м. ид.ч. от ПИ № 10135.52.217, целият с площ 156,00 кв.м., 12-ти п.р., 
гр.Варна, при граници: ПИ № 215, ПИ № 216, ул."Петко Напетов", ПИ № 218,ПИ № 214;

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Райко Иванов Панайотов и Мима Райчева Панайотова чрез продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в с. Тополи, община Варна, улица "Доктор Атанас 
Липов" № 33;

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна и Марин Павлов Божков-лично и 
като пълн. на майка си Желязка Михайлова Павлова върху 8,00 кв.м. ид.ч. от УПИ XI-870, 
целият с площ 234,00 кв.м., кв.56, 25-ти п.р. гр.Варна, ул. “Карамфил” №11б, при граници: 
УПИ XII-1409, ул."Карамфил", УПИ Х-926, УПИ П-934, УПИ ХПI-871;

- обявяване за публична общинска собственост на имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 150, Средношколски общежития, 5-ти 
п.р., кв. 996,УПИ I-"общежития", представляващ сграда, състояща се от блок "А" - четири 
етажа и полуподземен етаж със застроена площ 778 (седемстотин седемдесет и осем) кв.м.; 
блок "Б" - четири етажа и полуподземен етаж със застроена площ 762 (седемстотин 
шестдесет и два) кв.м.; сграда-портиерна на един етаж със застроена площ 33,65 (тридесет и 
три цяло шестдесет и пет) кв.м. и земя с площ 7250 кв.м.; 

- предоставяне безвъзмездно за управление на Средношколско общежитие "Михаил 
Колони" имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. "Цар 
Освободител" № 150, Средношколски общежития, 5-ти п.р., кв. 996,УПИ I-"общежития", 
представляващ сграда, състояща се от блок "А" - четири етажа и полуподземен етаж със 
застроена площ 778 (седемстотин седемдесет и осем) кв.м.; блок "Б" - четири етажа и 
полуподземен етаж със застроена площ 762 (седемстотин шестдесет и два) кв.м.; сграда-
портиерна на един етаж със застроена площ 33,65 (тридесет и три цяло шестдесет и пет) 
кв.м. и земя с площ 7250 кв.м.; 

- учредяване право на строеж на "Е.ОН България Мрежи "АД гр. Варна за 18 
/осемнадесет/ кв.м. застроена площ и 32 /тридесет и два/ кв.м. сервитутна зона за обслужване 
на трафопоста върху общински урегулиран поземлен имот УПИ "VI за трп", кв.36 по плана 
на 24 м.р. на гр.Варна, целият с площ от 150/сто и петдесет/ кв.м., предназначен за 
изграждане на трафопост съгласно действащия план за застрояване по пазарни цени;

- отмяна на Решение на Общински съвет – Варна № 653-3 по Протокол № 9/25,28.07.2008 г.;

- прекратяване на съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Драгомир Петров Славчев и Светла Иванова Славчева чрез продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, селищно образувание Кочмар;

- бракуване на три броя автомобили на "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД; 
- бракуване на товарни превозни средства, собственост на “Жилфонд" ЕООД;



- включване на 4 бр. жилища във фонд “Ведомствен”;
 - прекратяване на съсобственост с Община Варна върху УПИ ІХ-за обществено обслужване, 
кв. 2, по плана на ж.к. „Младост” І м.р., гр. Варна; 

- продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ж.к. „Бриз”, представляващ земя – УПИ І-1869а, в кв. 40, по плана на 21 подр., на 
основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, по реда на чл. 92, ал. 1 и чл. 93 от НРПУРОИ;

- продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, СО „Пчелина”, представляващ УПИ ІХ, в кв. 27, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, по 
реда на чл. 92, ал. 1 и чл. 93 от НРПУРОИ;

- продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, СО „Пчелина”, представляващ УПИ ХІХ, в кв. 27, на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
по реда на чл. 92, ал. 1 и чл. 93 от НРПУРОИ;

- провеждане на търг с явно наддаване за продажба на УПИ ХVІІІ-590, находящ се в гр. 
Варна, СО „Пчелина”, кв. 16;

- продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Милосърдие” № 33, представляващ УПИ ХХVІІІ-обществено обслужване, в кв. 
40, по плана на 16 подр., на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, по реда на чл. 92, ал. 1 и чл. 93 от 
НРПУРОИ;

- продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Йордан Йовков”, представляващ сграда и земя – УПИ ХХІХ-за жилищно 
строителство и магазини, в кв. 40, по плана на 16 подр., на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, по 
реда на чл. 92, ал. 1 и чл. 93 от НРПУРОИ;

- обявяване за частна общинска собственост дворно място с площ 1996 кв.м, съставляващо 
УПИ ХVІІІ- „за обществено обслужване”, кв. 682, по плана на 2 м.р. на гр. Варна, с АОС № 
4881 /публична/ 12.02.2008 г., с административен адрес: гр. Варна, ул. „Селиолу” № 1 „а”;

- провеждане на конкурс за учредяване възмездно право на ползване върху имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, пл. „Митрополит Симеон”, кв. 136, УПИ ІV, 
7-ми п.р.;

- продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост,  намиращ се в гр. 
Варна, ул. „Дубровник”предтавляващ УПИ ІV-общ, в кв. 32, 24 подрайон, на основание чл. 
35, ал. 1 от ЗОС по реда на чл. 92, ал. 1 и л. 93 от НРПУРОИ;

- продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ 
ІV-105, находящ се в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров” № 27, кв. 12 по плана на 26-ти подр.;

- ликвидиране на съсобственост върху имот на ул. „Злати Бръчков”№ 10, кв. 271 по плана на 
15-ти подр. На гр. Варна;

- прекратяване на съсобственост върху част от общински имот, представляващ УПИ ІІ-610, 
611, в кв. 6, 24-ти п.р. на гр. Варна, ул. „Никола Козлев” № 24;

- прекратяване на съсобственост с Община Варна върху имот на ул. „Дончо Ватаха” № 2;

- прекратяване на съсобственост върху част от имот, находящ се на ул. „Цар Асен” № 19, 21, 
23, УПИ V-15,7, кв. 450, 1-ви п.р., гр. Варна;

- прекратяване на съсобственост върху част от УПИ ІV-5, кв. 62, 8-ми п.р., гр. Варна, ул. „Сан 
Стефано” № 8;

- прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ УПИ VІ-8, кв. 513 по плана на 13 
м.р. на гр. Варна,  ул. „Шар” № 11;



- прекратяване на съсобственост с Община Варна върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Страхил войвода” № 55, УПИ ХVІІ-22, кв. 487, по плана на 13 п.р.; 

- искане с вх. № ЗАО-15675/01.04.2008 г. от Тодор и Янка Димитрови за извършване на 
замяна  имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Княз Черказки” № 9 с недвижим имот, във връзка с 
пробива на бул. „В. Левски”;

- искане с вх. № ОбС-8-94.К(2)/27.02.2008 г. за извършване на замяна на имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Струга” № 27 с недвижим имот, във връзка с пробива на бул. „В. Левски”;

- замяна на ПИ № 1341, кв. 1 по плана на 24 м.р. на гр. Варна, част от който попада в трасето 
на ул. „Подвис”, собственост на Нелияна и Красимир Иванови с общински имот;

- замяна на ПИ № 1342, кв. 1 по плана на 24 м.р. на гр. Варна, част от който попада в трасето 
на ул. „Подвис”, собственост на Александър Тодоров Николов, Галя Тодорова Николова и 
Боян Александров Николов с общински имот;

- отстъпване право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, за изграждане на 
секция – вх. 4 на бл. 305, секция – вх. 6 на бл. 306, секция – вх. 12 на бл. 306, секция вх. 14 на 
бл. 306, секция вх. 8 на бл. 401, секция вх. 11 на бл. 401, секция вх. 15 на бл. 401, секция вх. 4 
на бл. 406 срещу цена, представляваща изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация на нова детска градина в двора на ОУ „Хр. Ботев” в кв. Аспарухово, чрез 
провеждане на публично оповестен конкурс;

- отстъпване право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, за изграждане на 
секция – вх. 4 на бл. 303, секция – вх. 4 на бл. 304, секция – вх. 8 на бл. 304, и секция вх. 4 на 
бл. 404 срещу цена, представляваща проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и 
въвеждане в експлоатация на многофункционална спортна зала на І-ва ЕГ, чрез провеждане 
на публично оповестен конкурс;

- отстъпване право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, за изграждане на 
секция – вх. 10 на бл. 402, секция – вх. 14 на бл. 402, секция – вх. 12 на бл. 404, секция вх. 15 
на бл. 405 и секция вх. 11 на бл. 406 срещу цена, представляваща изграждане, оборудване, 
обзавеждане и въвеждане в експлоатация на нови корпуси към ЦДГ № 30 „Мечо Пух” чрез 
провеждане на публично оповестен конкурс; 

- продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, „Южна промишлена зона”, представляващ ПИ № 10135.5501.249, целия  с площ 
33341,00 кв.м;

- продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, „Южна промишлена зона”, представляващ ПИ № 10135.5501.254, целия  с площ 
33753,00 кв.м;;

- продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, „Южна промишлена зона”, представляващ ПИ № 10135.5501.50, целия  с площ 
3182,00 кв.м; 

- продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, СО „Пчелина”, представляващ УПИ Х, в   кв. 27;

- продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, СО „Пчелина”, представляващ УПИ І-за обществено обслужващи и социални 
дейности, в кв. 32; 

- продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, м. Зеленика, представляващ ПИ № 3514 с площ 3119,00 кв.м;

- продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, м. Зеленика, представляващ ПИ № 3665 с площ 5876,00 кв.м; 



- продажба чрез търг на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ж.к. „Възраждане”, представляващ ПИ № 10135.3511.560.

Докл.: Цв. ТЪНМАЗОВА – Председател ПК „Собственост и стопанство”

Общ брой присъстващи общински съветници – 43
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
801-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 
1, във връзка с чл. 93 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ОБС-8-1000/136/18.06.08 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с 
явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IІ- за магазин, с площ 284.00 кв.м., находящ се в гр. Варна, 
на ул. "Прилеп", 5 подрайон, кв. 489, при граници на имота: ул."Прилеп", имоти с пл.№№ 5 
и 3, ул." А.Кънчев".   За имота има съставен АОС №2360/30.08.2002 г. 

       На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичния търг в размер на 
514 300,00 (петстотин и четиринадесет хиляди и триста) лева, без включен ДДС, определена 
от оценител на имоти. 
Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 514 300,00 (петстотин и 
четиринадесет хиляди и триста) лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг. 
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 51 430,00 (петдесет и една хиляди 
четиристотин и тридесет) лева, платими по IBAN: G36CECB97903362150000 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 
ХII-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1000 (хиляда) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00,  при 
«Централна кооперативна банка» АД - клон Варна. 

     Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал. 1 от НРПУРОИ, се определя на 51 430,00 
(петдесет и една хиляди четиристотин и тридесет) лева.

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 28, против – 0, въздържали се – 10, отсъстват – 13/

802-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 
1, във връзка с чл. 93 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ОБС-8-9303/125/24.06.2008 г.,  Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг 
с явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот  VІІ – отреден “за жилищно 
строителство”, находящ се в гр.Варна, ж.к.”Възраждане” ІІ-ри м.р., кв.1 с площ от 
613.00кв.м. За описания имот е съставен Акт за частна Общинска собственост  
3493/19.08.2005год.

          На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичния търг в размер на 
783 400.00 лева без ДДС, определена от оценител на имоти.

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 783 400.00 лева без ДДС.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг.

         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 78 340/седемдесет и осем хиляди 
триста и четиридесет/ лв., платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал. 1 от НРПУРОИ, се определя на 78 340/седемдесет 
и осем хиляди триста и четиридесет/лева.



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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 13/

803-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 
1, във връзка с чл. 93 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ОБС-8-1000/238/26.08.2008 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с 
явно наддаване за продажба на имот, представляващ УПИ V, целият с площ 600,00 кв.м., 
кв.61 по плана на с. Каменар, Община Варна, при граници: УПИ IV, УПИ III, УПИ УI и 
улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 607/25.02.1998г. 

            На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичния търг в размер на 
17 550,00 (седемнадесет хиляди петстотин и петдесет)лева без ДДС, определена от оценител 
на имоти.

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 17550,00 (седемнадесет 
хиляди петстотин и петдесет) лева без ДДС.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг.

            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 1755,00 /хиляда седемстотин петдесет 
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 
ХII-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000 лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД - клон Варна. 

Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал. 1 от НРПУРОИ, се определя на 1755,00 /хиляда 
седемстотин петдесет и пет/ лв.

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 0, въздържали се – 10, отсъстват – 15/

804-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 
1, във връзка с чл. 93 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ОБС-8-1000/239/26.08.2008 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с 
явно наддаване за продажба на имот, представляващ УПИ VI, целият с площ 660,00 кв.м., 
кв.61 по плана на с.Каменар, Община Варна, при граници: УПИ V, УПИ III, УПИ І и улица 
по одобрената по т.І пазарна цена. 

       За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 608/25.02.1998 г. 

       На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичния търг в размер на 
19 270,00 (деветнадесет хиляди двеста и седемдесет) лева  без ДДС, определена от оценител 
на имоти.

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 19270,00 (деветнадесет 
хиляди двеста и седемдесет) лева без ДДС.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг.

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 данъчноосигурителната 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 1927,00лв., платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД - 
клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХII -я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД - клон Варна. 

Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал. 1 от НРПУРОИ, се определя на 1927,00(хиляда 



деветстотин двадесет и седем) лева. 

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 14/

805-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 
1, във връзка с чл. 93 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ОБС-8-9303/124/24.06.2008 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с 
явно наддаване за продажба на Урегулиран поземлен имот  ІХ-1159, попадащ в кв.23 по 
плана на 27-ми п.р. на гр.Варна, с административен адрес кв.Аспарухово, ул.”Перник” 
№5А, с площ  от  199.00 кв.м. 
За  описания  имот   е  съставен  Акт за частна общинска собственост   № 4567/13.07.2007 
год.

            На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС,Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на публичния търг в размер на 
161 600.00 лева (сто шестдесет и една хиляди и шестстотин) лева  без ДДС, определена от 
оценител на имоти.

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 161 600.00 лева (сто 
шестдесет и една хиляди и шестстотин) лева  без ДДС.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг.

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 16 160/шестнадесет хиляди сто и 
шестдесет/ лв., платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от      1 000 лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал. 1 от НРПУРОИ, се определя на 16 
160/шестнадесет хиляди сто и шестдесет/лева. 

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 8, отсъстват – 12/

806-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-15093/21.08.2008 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, определена от оценител на имоти, 
изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на Община 
Варна от имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, улица "Петко Напетов", 
представляващ земя с площ 6,00 (шест) кв.м. идеални части от ПИ № 10135.52.217, целият с 
площ 156,00 /сто петдесет и шест/ кв.м., 12-ти п.р., гр.Варна, при граници: ПИ № 215, ПИ № 
216 ул."Петко Напетов", ПИ № 218,ПИ № 214,в размер на 3 150,00 /три хиляди сто и 
петдесет/ лева, както и ДДС в размер на 630,00 /шестстотин и тридесет/лева. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 0, въздържали се – 8, отсъстват – 17/

807-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 92, ал. 5, във 
връзка с чл. 97 и чл. 59, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна 



с вх. № ЗАО-15093/21.08.2008 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Дамян Тодоров 
Костов , Коста Недялков Костов , Мика Димитрова Костова и Искра Тодорова Костова, чрез 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 6,00 кв.м. ид.ч. от ПИ № 
10135.52.217, целият с площ 156,00 кв.м., 12-ти п.р., гр.Варна, при граници: ПИ № 215, ПИ 
№ 216, ул."Петко Напетов", ПИ № 218,ПИ № 214, на горепосочените съсобственици. 

Продажбата да се извършипо пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 3 
150,00 лева, както и ДДС в размер на 630,00 лева. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 4460/25.06.2007 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната 
сделка, включително да издаде заповед и сключи договор с посочените в решението лица. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

808-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9100/284/08.09.2008 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, определена от оценител на имоти, 
изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на Община 
Варна от имот, находящ се в с. Тополи, община Варна, улица "Доктор Атанас Липов" № 
33, представляващ земя с площ 139,00 (сто тридесет и девет) кв.м. идеални части от 
урегулиран поземлен имот XLV.357, целия с площ 723,00 кв.м., при граници: УПИ ХLII.з56, 
УПИ XLIV_357 и ул. "Медвен", в квартал 34, в размер на 10 873,00 (десет хиляди осемстотин 
седемдесет и три) лева, без включен ДДС. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 11, отсъстват – 11/

809-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 92, ал. 5, във 
връзка с чл. 97 и чл. 59, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД-6-9100/284/08.09.2008 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Райко Иванов 
Панайотов и Мима Райчева Панайотова, чрез продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в с. Тополи, община Варна, улица "Доктор Атанас Липов" № 33 
(тридесет и три), представляващ земя с площ 139,00 (сто тридесет и девет) кв.м. идеални 
части от урегулиран поземлен имот ХLV_з57(четиридесет и пет триста петдесет и седем), 
целия с площ 723,00 (седемстотин двадесет и три) кв.м., при граници: УПИ ХLII_з56, УПИ 
XLIV-357 и улица "Медвен", в квартал 34, на горепосочените съсобственици. 

Продажбата да се извърши по пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 10 
873,00 (десет хиляди осемстотин седемдесет и три) лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 4423/06.06.2007г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната 
сделка, включително да издаде заповед и сключи договор с посочените в решението лица. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 11, отсъстват – 11/

810-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-35157/21.08.2008 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, определена от оценител на имоти, 



изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта на Община 
Варна от имот, находящ се в гр. Варна, Община Варна, ул. “Карамфил” №11б, 
представляваща земя с площ 8,00 (осем) кв.м. идеални части от УПИ XI-870, целият с площ 
234,00 кв.м., кв.56, 25-ти п.р. гр.Варна, при граници: УПИ XII-1409, ул."Карамфил", УПИ Х-
926, УПИ ІІ-934, УПИ ХІІI-871, в размер на 3590,00 лева, както и ДДС в размер на 719,00 
лева. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 11, отсъстват – 9/

811-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 92, ал. 5, във 
връзка с чл. 97 и чл. 59, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ЗАО-35157/21.08.2008 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Марин Павлов 
Божков, - лично и като пълн. на майка си Желязка Михайлова Павлова, чрез продажба на 
имот – частна общинска собственост, представляващ 8,00 кв.м. ид.ч. от УПИ XI-870, целият с 
площ 234,00 кв.м., кв.56, 25-ти п.р. гр.Варна, ул. “Карамфил” № 11б, при граници: УПИ 
XII1409, ул."Карамфил", УПИ Х-926, УПИ ІІ-934, УПИ ХІІI-871, на горепосочените 
съсобственици.

Продажбата да се извърши по пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 
3590,00 лева, както и ДДС в размер на 719,00 лева. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 4928/07.04.2008 г.     

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната 
сделка, включително да издаде заповед и сключи договор с посочените в решението лица. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 11, отсъстват – 9/

812-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 3 от 
ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна обявява за публична общинска 
собственост имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. "Цар 
Освободител" № 150, Средношколски общежития, 5-ти п.р., кв. 996, УПИ I-"общежития", 
представляващ сграда, състояща се от блок "А" - четири етажа и полуподземен етаж със 
застроена площ 778 (седемстотин седемдесет и осем) кв.м.; блок "Б" - четири етажа и 
полуподземен етаж със застроена площ 762 (седемстотин шестдесет и два) кв.м.; сграда-
портиерна на един етаж със застроена площ 33,65 (тридесет и три цяло шестдесет и пет) 
кв.м. и земя с площ 7250 кв.м. 

Граници на имота: ул. "Кирил Шиваров", 8-етажна сграда - ТПО, 4-етажна сграда - Клиника 
по офталмология, ул. "Дойран". 

За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 2518/28.12.2002 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да състави акт за публична 
общинска собственост за гореописания имот. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/

813-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във 
връзка с чл. 3, ал. 6 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-
9200/256/11.07.2008 г., Общински съвет – Варна решава да бъде предоставен безвъзмездно, за 
управление на Средношколско общежитие "Михаил Колони" имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. "Цар Освободител" № 150, Средношколски 



общежития, 5-ти п.р., кв. 996,УПИ I-"общежития", представляващ сграда, състояща се от 
блок "А" - четири етажа и полуподземен етаж със застроена площ 778 (седемстотин 
седемдесет и осем) кв.м.; блок "Б" - четири етажа и полуподземен етаж със застроена площ 
762 (седемстотин шестдесет и два) кв.м.; сграда-портиерна на един етаж със застроена площ 
33,65 (тридесет и три цяло шестдесет и пет) кв.м. и земя с площ 7250 кв.м. 

Граници на имота: ул. "Кирил Шиваров", 8-етажна сграда- ТПО, 4-етажна сграда - Клиника 
по офталмология, ул. "Дойран". 

Предоставянето на гореописания имот безвъзмездно за управление на Средношколско 
общежитие "Михаил Колони" да бъде за срок от 10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за предоставяне безвъзмездно за управление на Средношколско 
общежитие "Михаил Колони" на гореописания имот за срок от 10 (десет) години.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

814-5. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37 , ал.4, т. 4от ЗОС във връзка с чл.62 , 
ал.l и чл. 64, ал. 8 от Закона за енергетиката и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОБС-5-2600/26/04.07.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие Кметът на 
Община Варна да учреди право на строеж на "Е.ОН България Мрежи "АД гр. Варна за 
18 /осемнадесет/ кв.м. застроена площ и 32 /тридесет и два/ кв.м. сервитутна зона за 
обслужване на трафопоста върху общински урегулиран поземлен имот "VI за трп", кв.36 по 
плана на 24 м.р. на гр.Варна, целият с площ от 150 /сто и петдесет/ кв.м., предназначен за 
изграждане на трафопост съгласно действащия план за застрояване, по пазарни цени. 

Описаният имот е частна общинска собственост  съгласно АОС № 4543/2007 год. 

Общински съвет – Варна дава съгласие да се учреди право на строеж на "Е.ОН.БЪЛГАРИЯ 
МРЕЖИ" АД гр.Варна на стойност, определена от лицензирания оценител в размер на 
61500 /шестдесет и една хиляди и петстотин/ лева. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да изготви заповед и сключи 
Договор с "Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ" АД гр. Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 8, отсъстват – 12/

815-5. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА и писмо на Кмета на Община Варна с вх. № 
ЗАО-41852/10.09.2008 г., Общински съвет – Варна отменя  свое Решение № 653-3 по 
Протокол № 9/25,28.07.2008 г. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 13/

816-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 92, ал. 5, във 
връзка с чл. 97 и чл. 59, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ЗАО-41852/09.06.2008 г., Общински съвет – Варна решава да бъде прекратена 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Драгомир Петров 
Славчев и Светла Иванова Славчева, чрез продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в град Варна, селищно образувание „Кочмар”, представляващ земя с площ 22,00 
(двадесет и два) кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-412 (едно-
четиристотин и дванадесет) – целия с площ 578,00 (петстотин седемдесет и осем) кв.м., при 
граници на целия имот: път, УПИ ІІ-203, УПИ XІІІ-413 и път, в кв. 19 (деветнадесет) по 
плана на с.о. Кочмар на съсобствениците Драгомир Петров Славчев и Светла Иванова 
Славчева, при равни квоти.



Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата общо в размер на 3 350,00(три хиляди 
триста и петдесет) лева  без включен ДДС.

 За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 4726/05.11.2007 
г.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната 
сделка, включително да издаде заповед и сключи договор с посочените в решението лица. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 13/

817-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 НРУПСОВЧКТД и по 
повод на докладна записка вх. № ОС-8-2600/49/02.06.2008 год. от Стоян Вълчанов – 
прокурист на "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД, Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъдат бракувани три броя автомобили на дружеството, както следва: 

1. УАЗ 3303, рег. № В 53 38 КСс дата на първоначална регистрация 04.08.1994 год. и пробег 
от 258 446 км. 

2. УАЗ 3307, рег. №  В 53 37 КС,с дата на първоначална регистрация 05.08.1993 год. и пробег 
от 234 753км. 

3. УАЗ 3307, рег. № В 53 41 КС,с дата на първоначална регистрация 26.02.1993 год. и пробег 
от 220 120 км." 

Общински съвет – Варна възлага на прокуриста на "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД 
да предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 14/

818-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 НРУПСОВЧКТД и 
по повод на докладна записка от управителя на "Жилфонд" ЕООД с рег. № ОС-8-
9901/10/15.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие на “Жилфонд" ЕООД да 
бракува ДМА - товарни превозни средства, собственост на дружеството, както следва:

1. Товарен фургон "Ниса", модел 521, рег. № В 1809 ТВ, рама № 362828, двигател № 1083969, 
общо тегло 1, 62 т.; свидетелство за регистрация на МПС серия "У", № 272687, с нулева 
балансова стойност в капитала на дружеството; 

2. Товарен автомобил "УАЗ", модел 452А, рег. № В 1300 ТВ, рама № 0395 М0435, двигател № 
00800755, общо тегло 2, 50 т.; свидетелство за регистрация на МПС серия "Е", № 206640, с 
нулева балансова стойност в капитала на дружеството. 

 

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на '''Жилфонд'' ЕООД да предприеме всички 
необходими действия по изпълнение на решението. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

819-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от 
НУРУЖНГНПОЖ и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. №№ РД-8-
9300/60/10.09.2008 г., № РД-6-9300/23/21.03.2008 г., Общински съвет – Варна включва 4 бр. 
жилища във фонд “Ведомствен”, както следва: 

1. ул.”Густав Вайганд” бл.  8 вх. - ет. 2 ап. 1 -АОС № 4474/2007г.



2. ул.”Густав Вайганд” бл. 8 вх. - ет. 4 ап. 7 -АОС № 4475/2007г.

3. ул.”Ангел Кънчев” бл. 62 вх. - ет. 2 ап. 1  -АОС № 4913/2008г.

4. ул. “Св. Никола” бл. 1 вх. - ет. 3 ап. 6  -АОС № 4953/2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 14/

820-5.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, по реда на чл. 97 
във връзка с чл. 59, ал. 1, т. 1 и чл. 92, ал. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет – гр. Варна 
 решава да бъде допусната процедура за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
земя – общинска собственост, представляваща 475,50 кв.м. идеални части от съсобствен 
урегулиран поземлен имот ІХ-за обществено обслужване - целия с площ 749,00 кв.м., при 
граници на целия имот: УПИ VІІІ-за общ.обслужване,УПИ VІ-трафопост,кв.улица,пешеходна 
алея, паркинг, в кв.2, по плана на ЖК”Младост” І м.р. – гр.Варна, на съсобствениците при 
квоти, както следва:

133,00 кв.м. - на „АГРО МЕЛ БГ”АД - гр.София, вписано в регистъра за търговски дружества 
под № 107125, том 1443, стр.50 по ф.д. № 8528/2006 г. на СГС, с адрес на управление 
гр.София, бул. „Ген.Тотлебен”, № 85-87;

• 156,50 кв.м – на Венета Христова Данчева, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Граф 
Игнатиев”, № 24, ет. 5, ап. 17; 

• 186,00 кв.м. – на Маргаритка Борисова Коларова, с постоянен адрес: гр.Варна, ул. 
„Дрин”, № 31, вх. Б, ет.5, ап.13. 

Продажбата да се извърши по пазарни цени за сумата общо в размер на 463000,00 
(четиристотин шестдесет и три хиляди) лева без включен ДДС.

За имота е съставен АЧОС № 3900/15.06.2006 г.

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

821-5.    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 определената пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, ЖК „Бриз” (м.”Св.Никола № 62а), 
представляващ земя - УПИ І-1869а, с площ 435,00 кв.м., при граници: от две страни улици, 
УПИ ІІІ-1869б, УПИ ІІ-1869, в  квартал 40, по плана на 21 подрайон, в размер на  280 650,00 
(двеста и осемдесет хиляди шестстотин и петдесет) лева, без включен ДДС.

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, 
ал. 1, във връзка с чл. 93 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна, 
Общински съвет – Варна  решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Варна, ЖК „Бриз” 
(м.”Св.Никола № 62а), представляващ земя - УПИ І-1869а (едно-хиляда осемстотин 
шестдесет и девет-а), с площ 435,00 (четиристотин тридесет и пет) кв.м., при граници: от две 



страни улици, УПИ ІІІ-1869б, УПИ ІІ-1869, в  квартал 40, по плана на 21 подрайон, с начална 
тръжна цена в размер на 280 650,00 (двеста и осемдесет хиляди шестстотин и петдесет) лева, 
без включен ДДС. 

              Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал.1 от НРПУРОИ, се определя на 28 065,00 
(двадесет и осем хиляди шестдесет и пет) лева. 

       Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг.

За имота има съставен АЧОС № 1811/01.06.2000 г. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 



търга, приложена към комплекта тръжни документи;

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 28 065,00(двадесет и осем хиляди 
шестдесет и пет)лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 13/

822-5.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във 
връзка с чл. 92, ал. 1, във връзка с чл.93 от НРПУРОИ, и по предложение на Кмета на 
Община Варна Общински съвет – Варна  решава да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град 
Варна, СО “Пчелина”, квартал 27(двадесет и седем), представляващ урегулиран поземлен 
имот ІХ(девет), с площ 415,00 (четиристотин и петнадесет)кв.м., при граници на имота: УПИ 
VІІІ-514, кв.улица, УПИ Х, УПИ ХХІV-806, УПИ ХІХ.

              Общински съвет - Варна одобрява определената пазарна оценка на имота, която да 
бъде начална тръжна цена, в размер на 69 500,00 (шестдесет и девет хиляди и петстотин) 
лева, без включен ДДС. 

           Стъпката за наддаване съгласно чл. 75 ал.1 от НРПУРОИ се определя на 6 950,00 (шест 
хиляди деветстотин и петдесет) лева. 

         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг. 

         За имота има съставен АОС № 4421/06.06.2007 г. 

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 6 950,00(шест хиляди деветстотин и 
петдесет)лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
                                 за – 26, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 13/

П Р О Е К Т      З А      Р Е Ш Е Н И Е: 
823-5.     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във 
връзка с чл.93 ал.1 от НРПУРОИ, и по предложение на Кмета на Община Варна Общински 
съвет – Варна, дава съгласие да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим 
имот - частна общинска собственост, находящ се в град Варна, СО “Пчелина”, квартал 27 
(двадесет и седем), представляващ урегулиран поземлен имот ХІХ (деветнадесет), с площ 
1045,00 (хиляда четиридесет и пет) кв.м., при граници на имота: УПИ ХХ-508, УПИ VІІІ-



514, УПИ ІХ, УПИ ХХІV-806 и тупик.

              Общински съвет-Варна одобрява определената пазарна оценка на имота, която да 
бъде начална тръжна цена, в размер на 208 500,00(двеста и осем хиляди и петстотин) лева, 
без включен ДДС. 

              Стъпка за наддаване съгласно чл. 75 ал.1 от НРПУРОИ се определя на 20 850,00 
(двадесет хиляди осемстотин и петдесет) лева.

              За имота има съставен АОС № 4420/06.06.2007 г. 

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 20 850,00(двадесет хиляди 



осемстотин и петдесет)лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 25, против – 0, въздържали се – 14, отсъстват – 12/

Решението не се приема. 
824-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 
1, във връзка с чл. 93 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна  решава да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот ХVІІІ-590, находящ се в гр. 
Варна, СО „Пчелина”, кв. 16, целият с площ 364.00 кв. по ред и условия приети от Общински 
съвет – Варна.

         За описания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 4410/28.05.2007 г.

         Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 50 312,00 /петдесет 
хиляди триста и дванадесет/ лева, без включен ДДС, определена от оценител на имоти.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг.

       Общински съвет – Варна утвърждава следните 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:

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

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

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 031,20 (пет хиляди тридесет и един 
лева и двадесет ст.) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

           Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал.1 от НРПУРОИ, се определя на  5 031,00 
(пет хиляди и тридесет и един) лева. 

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

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

         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на 
всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на търга.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 28, против – 0, въздържали се – 11, отсъстват – 12/

825-5.     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във 
връзка с чл. 92, ал. 1, във връзка с чл.93 от НРПУРОИ, и по предложение на Кмета на 
Община Варна, Общински съвет – Варна  решавада се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град 
Варна, улица „Милосърдие” № 33 (тридесет и три), представляващ урегулиран поземлен 
имот (УПИ) ХХVІІІ-обществено обслужване (двадесет и осем), с площ 170,00(сто и 
седемдесет)кв.м., при граници: ул. „Милосърдие”, УПИ ХХVІІ, УПИ ХХІХ, УПИ ІІ-279, в  
квартал 40 (четиридесет), по плана на 16(шестнадесети)подрайон.

              Общински съвет - Варна одобрява пазарна оценка на имота, която да бъде начална 
тръжна цена, в размер на 98 780,00 (деветдесет и осем хиляди седемстотин и осемдесет)лева, 



без включен ДДС, определена от оценител на имоти.

              Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал.1 от НРПУРОИ, се определя на 9 878,00 
(девет хиляди осемстотин седемдесет и осем) лева.

              За имота има съставен АОС № 3222/17.11.2004 г. 

         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг.

         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 9 878,00(девет хиляди осемстотин 
седемдесет и осем)лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 10, отсъстват – 14/

П Р О Е К Т      З А     Р Е Ш Е Н И Е: 
826-5.    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 определената пазарна оценка, изготвена във връзка с 
провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, улица „Йордан Йовков”, представляващ: сграда със 
застроена площ 33,00 (тридесет и три) кв.м.; конструкция – полумасивна; етажност – 1 етаж; 
година на построяване – 1970 г. и земя - УПИ ХХІХ-за жилищно строителство и магазини 
(двадесет и девет), с площ 425,00 (четиристотин двадесет и пет)кв.м., при граници: УПИ 
ХХVІІ-„за обществено обслужване, УПИ ХХVІІІ-„за обществено обслужване, УПИ ІІ-279, 
УПИ ХХV-303, в  квартал 40 (четиридесет), по плана на 16 (шестнадесети) подрайон, в 
размер на  368 420,00 лева (триста шестдесет и осем хиляди четиристотин и двадесет) лева, в 
това число: за сграда – 10 620,00 лв. и за земя – 357 800,00 лв., без включен ДДС.

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл.93 
ал.1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна, Общински съвет – Варна 
дава съгласие да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, улица „Йордан Йовков”, представляващ: 
сграда със застроена площ 33,00(тридесет и три)кв.м.; конструкция – полумасивна; етажност 
– 1 етаж; година на построяване – 1970 г. и земя - УПИ ХХІХ-за жилищно строителство и 
магазини (двадесет и девет), с площ 425,00(четиристотин двадесет и пет)кв.м., при граници: 
УПИ ХХVІІ-„за обществено обслужване, УПИ ХХVІІІ-„за обществено обслужване, УПИ ІІ-
279, УПИ ХХV-303, в  квартал 40(четиридесет), по плана на 16(шестнадесети)подрайон, с 
начална тръжна цена в размер на 368 420,00 лева(триста шестдесет и осем хиляди 
четиристотин и двадесет)лева, в това число: за сграда – 10 620,00 лв. и за земя – 357 800,00 
лв., без включен ДДС. 

              Стъпка за наддаване, съгласно чл. 75, ал.1 от НРПУРОИ, се определя на 36 842,00 
(тридесет и шест хиляди осемстотин четиридесет и два)лева.

              За имота има съставен АЧОС № 4183/05.03.2007 г. 

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 36 842,00(тридесет и шест хиляди 
осемстотин четиридесет и два)лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 25, против – 0, въздържали се – 14, отсъстват – 12/

Решението не се приема.



827-5.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава 
предложението на Кмета на Община Варна относно обявяване за частна общинска 
собственост на дворно място с площ 1996 кв.м, съставляващо УПИ ХVІІІ-„за обществено 
обслужване”, кв. 682, по плана на 2 м.р. на гр. Варна, с АПОС № 4881/12.02.2008 г., с 
административен адрес: гр. Варна, ул. „Селиолу”, № 1„а”, да бъде оттеглено от дневния ред 
на настоящото заседание на Общинския съвет – Варна и да се разгледа на заседание на ПК 
„Собственост и стопанство”.

/за – 38, против – 2, въздържали се – 1/

828-5.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава 
предложението на Кмета на Община Варна относно провеждане на конкурс за учредяване 
възмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, пл. „Митрополит Симеон”, кв. 136, УПИ ІV, 7-ми м.р., да бъде оттеглено от дневния 
ред на настоящото заседание на Общинския съвет – Варна и да се разгледа на заседание на 
ПК „Собственост и стопанство”. 

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

829-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, 
ал.1, във връзка с чл.93 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна, 
Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Варна, на улица 
„Дубровник” № 36 (тридесет и шест), представляващ Урегулиран поземлен имот ІV-общ.
(четири), с площ 464.00 (четиристотин шестдесет и четири)кв.м., при граници на имота: УПИ 
V (пет), тревна площ,кв.улица,ул. „Дубровник”, в квартал 32 (тридесет и две), по плана на 24 
(двадесет и четвърти) подрайон. 

За имота има съставен АЧОС № 4484/25.06.2007 г.             

На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет - Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на имота чрез провеждане на 
публичен търг с явно наддаване, в размер на 811 230,00 (осемстотин и единадесет хиляди 
двеста и тридесет) лева, без включен ДДС, определена от оценител на имоти. 

  Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 811 230,00 (осемстотин и 
единадесет хиляди двеста и тридесет) лева, без включен ДДС. 

   Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг.

 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 81 123,00(осемдесет и една хиляди 
сто двадесет и три)лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

2.16. Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал.1 от НРПУРОИ, се определя на 81 
123,00(осемдесет и една хиляди сто двадесет и три)лева.

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 8/

830-5.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, 
ал.1, във връзка с чл. 93 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна  решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, представляващ УПИ ІV-105 с площ 
544,00 кв.м, находящ се на ул. „Андрей Сахаров” № 27, кв. 12 по плана на 26-ти п.р. на гр. 
Варна, при граници: УПИ ІІІ-104, ул. „Тодор Пенев”, ул. „Андрей Сахаров”, УПИ ІІ-102„а”, 



102„б”, 103, 132.

За описания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 3842/15.06.2006 г. 

На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет - Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на имота чрез провеждане на 
публичен търг с явно наддаване, в размер на 422 286,00 лв. (четиристотин двадесет и две 
хиляди и двеста осемдесет и шест) лева, без включен ДДС, определена от оценител на имоти. 

  Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 422 286,00 лв. 
(четиристотин двадесет и две хиляди и двеста осемдесет и шест) лева, без включен ДДС. 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за назначаване 
на комисия, която да проведе публичния търг.

 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 Национална агенция по 
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 42 228,60 /четиридесет и две хиляди 
двеста двадесет и осем лева и шестдесет ст./ лева, без включен ДДС, по платими в IВАN: 
BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF в „Централна кооперативна банка” АД – 
клон Варна.

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая № 1207 
на ХІІ-ия етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1000 лв. /хиляда лева/, с 
включен ДДС, платима по IВАN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC: CECBBGSF и код за 
вид плащане: 44 40 00 в „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна.

2.16. Стъпката за наддаване съгласно чл. 75, ал. 1 от НРПУРОИ се определя на 42 228,60 
/четиридесет и две хиляди двеста двадесет и осем лева и шестдесет ст./ лева.

Документите за участие в търга да са издадени в срока между публикуване на обявата за 
провеждане на търга и датата за поддаването на документацията за участие. 

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на търга.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 8/

831-5. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.92, 
ал.5 от НРПУРОИ,   Общински съвет - Варна  решава да се  прекрати съсобствеността между 
Община Варна от една страна и от друга страна Юлияна Димитрова Стоянова, чрез продажба 
на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Злати Бръчков” № 10, 
представляващ 2/3 идеални части от поземлен имот пл. № 6, кв. 271 по плана на 15-ти м.р. 
на гр. Варна, целия с площ от  264.00 кв.м, ведно с 2/3-ти ид. части от  изградената в имота 
сграда с площ 43,43 кв.м, входно антре с площ 12,44 кв.м, кухненска ниша с  площ 6,64 кв.м 
и гараж 22,20 кв.м,  подробно описани в АОС № 1302/1998 год., на съсобственичката Юлияна 
Димитрова Стоянова.

Продажбата да се извърши по пазарна цена, определена от Общински съвет – Варна на база 
определената от оценител на имоти пазарна цена в размер на 149 050.00 /сто четиридесет и 
девет хиляди и петдесет/ лева, без ДДС, завишена с 20 %.
           Купувачът – Юлияна Димитрова Стоянова следва да заплати ДДС в размер на 20%, 
начислени върху  стойността  на земята, определена от Общински съвет – Варна. 
            За  описания  имот   е  съставен  Акт  за  частна  Общинска  собственост  № 378/1997 
год. 

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

         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  определя пазарната оценка, по която да бъде извършена 
разпоредителната сделка за  прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Злати Бръчков”, № 10, представляващ ПИ № 6, кв. 271 по плана на 15-ти м.р. на 



гр.Варна и изградените в имота сгради, да бъде в размер на 149 050.00 лева /сто четиридесет 
и девет хиляди и петдесет/ лева, без ДДС, определена от оценител на имоти, завишена с 20 
%,  
както следва: - за земя 116 860.00 лева; - за сграда 32190.00 лева, завишени съответно с 20 
%. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 8/

832-5.  І. 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 пазарната оценка, изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост в/у 25,67 кв.м. ид.ч. от общински имот, представляващ 
УПИ ІІ-610,611, кв.6, 24-ти м.р., находящ се в гр.Варна, ул. „Никола Козлев” 24, целият 
с площ 910,00 кв.м., при граници: ул. „Никола Козлев”, УПИ ІІІ-общ., УПИ ІV-593,594, УПИ 
V-595, УПИ VІІ-598, УПИ VІІІ-609, УПИ ІХ-608, УПИ ХІ-612, УПИ ХІІ-613, в размер на 32 
337,53 /тридесет и две хиляди триста тридесет и седем лв. и 53 ст./ лева, без ДДС, 
определена от оценител на имоти.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 5, 
във връзка с чл. 97 от НРПУРОИ, Общински съвет - Варна решава да се прекрати 
съсобствеността в/у 25,67 кв.м. ид.ч. от общински имот, представляващ УПИ ІІ-610,611, 
целият с площ 910,00 кв.м., кв.6, 24-ти п.р. гр.Варна, ул. „Никола Козлев”24, при 
граници: ул.”Никола Козлев”, УПИ ІІІ-общ., УПИ ІV-593,594, УПИ V-595, УПИ VІІ-598, 
УПИ VІІІ-609, УПИ ІХ-612, УПИ-613 по одобрената  от Общински съвет – Варна пазарна 
цена, както и ДДС в размер на 6 467,51 лева.    
             За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 4995/30.05.2008 г. 
Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната 
сделка.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

833-5.   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 определената пазарна оценка в размер на 61 870,00 
(шестдесет и една хиляди осемстотин и седемдесет) лева, без включен ДДС, в това число: за 
сгради – 20 830,00 (двадесет хиляди осемстотин и тридесет) лева и за земя – 41 040,00 
(четиридесет и една хиляди и четиридесет) лева, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез изкупуване на частта на Община Варна от имот - частна общинска 
собственост, находящ се в град Варна, улица „Дончо Ватаха” № 2 (две), поземлен имот № 
10135.71.169 (десет хиляди сто тридесет и пет точка седемдесет и едно точка сто шестдесет и 
девет), по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-40 от 14.07.2006 г. на 
Изп.директор на АГКК, който е идентичен с пл.№ 19 (деветнадесет), в квартал 191 (сто 
деветдесет и едно), по плана на 12 (дванадесети) подрайон и който представлява сгради и 
земя: 1/4 (една четвърт) идеална част от дворно място, цялото с площ 228,00 (двеста двадесет 
и осем) кв.м. и 1/2 (една втора) идеална част от ІІ-ри (втори) реален дял, състоящ се от: 
сграда от три стаи на изба със застроена площ 46,10 (четиридесет и шест цяло и десет 
стотни) кв.м., конструкция-масивна, година на построяване 1956 г.; изба с площ 14,50 
(четиринадесет цяло и петдесет стотни) кв.м.; изба с площ 3,12 (три цяло и дванадесет 
стотни) кв.м.; входно антре с част от стая със застроена площ 9,00  (девет) кв.м., конструкция 
масивна, година на построяване 1964 г.; 1/2 (една втора) идеална част от баня и тоалетна със 
застроена площ 10,50 (десет цяло и петдесет стотни) кв.м., конструкция масивна, година на 
построяване 1982 г. 



             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 97, 
във връзка с чл. 59, ал. 1, т. 1 и чл. 92, ал. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет – гр.Варна 
 решава да бъде допусната процедура за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване 
частта на Общината, върху имот, находящ се в гр. Варна, ул.”Дончо Ватаха”, № 2 (две), 
поземлен имот № 10135.71.169 (десет хиляди сто тридесет и пет точка седемдесет и едно 
точка сто шестдесет и девет), по кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-40 от 
14.07.2006 г. на Изп.директор на АГКК, който е идентичен с пл.№19 (деветнадесет в квартал 
191 (сто деветдесет и едно) по плана на 12 (дванадесети) подрайон, представляваща сгради и 
земя: 1/4 (една четвърт) идеална част от дворно място, цялото с площ 228,00 (двеста двадесет 
и осем) кв.м. и 1/2 (една втора) идеална част от ІІ-ри (втори) реален дял, състоящ се от: 
сграда от три стаи на изба със застроена площ 46,10 (четиридесет и шест цяло и десет 
стотни) кв.м., конструкция-масивна, година на построяване 1956 г.; изба с площ 14,50 
(четиринадесет цяло и петдесет стотнси)кв.м.; изба с площ 3,12 (три цяло и дванадесет 
стотни) кв.м.; входно антре с част от стая със застроена площ 9,00 (девет) кв.м., конструкция 
масивна, година на построяване 1964 г.; 1/2 (една втора) идеална част от баня и тоалетна със 
застроена площ 10,50 (десет цяло и петдесет стотни) кв.м., конструкция масивна, година на 
построяване 1982 г. по Акт за частна общинска собственост № 1205/07.06.1999 г. от 
съсобственика АТАНАСКА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА, с постоянен адрес гр.Варна. 

           Продажбата да се извърши по пазарни цени, за сумата общо в размер на 61 870,00 
(шестдесет и една хиляди осемстотин и седемдесет) лева, без включен ДДС, в това число: за 
сгради – 20 830,00 (двадесет хиляди осемстотин и тридесет) лева и за земя – 41 040,00 
(четиридесет и една хиляди и четиридесет) лева.

           Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички действия, необходими 
за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 10/

   834-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава 
предложението от Кмета на Община Варна относно прекратяване на съсобственост върху 
част от имот находящ се на ул. „Цар Асен” № 19, 21, 23, УПИ V-15,7, кв. 450, 1-ви п.р., гр. 
Варна, да бъде оттеглено от дневния ред на настоящото заседание на Общинския съвет – 
Варна и да се разгледа на заседание на ПК „Собственост и стопанство”.

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/

835-5.     На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 
92, ал. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна решава  да се прекрати съсобствеността м/у 
Община Варна и Елисавета Оникова Ставрева и Георги Крумов Ставрев върху 131,00 кв.м. 
ид.ч. от УПИ ІV-5, целият с площ 230,00 кв.м., кв. 62, 8-ми м.р. на гр. Варна, находящ се на 
ул. „Сан Стефано” № 8, при граници: 2МЖС, ресторант  „Океан”, ул. „Сан Стефано”, 
трафопост, по пазарна цена, определена от оценител на имоти в размер на 295 112,00 лева, 
както и ДДС в размер на 59 022,40 лева, завишени съответно с 20 %. 
   За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 106/28.03.1997 г. 
Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната 
сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против – 4, въздържали се – 7, отсъстват – 10/

836-5. 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 пазарната цена, изготвена във връзка с разпоредителната 



сделка за прекратяване на съсобственост върху имот, представляващ УПИ VІ-8 , кв.513 по 
плана на 13 м.р. на гр.Варна в размер на 197 200 /сто деветдесет и седем хиляди и двеста/ 
лева , определена от оценител на имоти.

               На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 97, във 
връзка с чл. 92, ал.5 от НРПУРОИ Общински съвет - Варна решава да се прекрати 
съсобствеността върху УПИ VІ-8, кв. 513 по плана на 13 м.р. на гр. Варна, находящ се на ул. 
„Шар” № 11, чрез продажба на 1/2 идеална част от имота, целият с площ от 200 кв.м., 
съгласно АОС № 1263/05.07.1999 год. на съсобственичката Катя Панайотова Димитрова, по 
пазарна цена в размер на 197 200 /сто деветдесет и седем хиляди и двеста/ лева и ДДС в 
размер на 39 440 /тридесет и девет хиляди четиристотин и четиридесет/ лева.
                Общински съвет Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяване на 
всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

837-5.     На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 
97, във връзка с чл. 59, ал. ,1 т. 1, и чл. 92, ал.,5 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна 
 решава да  се прекрати съсобственост чрез продажба на частта на Община Варна от имот, 
находящ се в град Варна, ул. „Страхил войвода” № 55 (петдесет и пет), ъгъла с ул. „Янкул 
войвода” № 52 (петдесет и две) и ул. „Македония”, УПИ ХVІІ-22 (седемнадесет – двадесет и 
две), кв. 487 (четиристотин осемдесет и седем) по плана на 13-ти (тринадесети) м.р. на гр. 
Варна,  представляващ земя  с площ 353,56 (триста петдесет и три цяло петдесет и шест 
стотни) кв.м. идеални части от УПИ ХVІІ-22, целият с площ 603,56 (шестстотин и три цяло 
петдесет и шест стотни) кв.м., по Акт за частна общинска собственост № 4990/17.05.2008 г. 
на съсобственика „Спедстрой” ЕООД, БУЛСТАТ 148117306, представлявано от Живко Киров 
Желев. 

           Продажбата да се извърши, съгласно определената и приета пазарна оценка на имота, в 
размер на 309 600,00 лева (триста и девет хиляди и шестстотин) лева,  без включен ДДС.

 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

838-5.    На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от  ЗМСМА, чл. 40 от ЗОС, чл. 92, ал. 6, т. 6.2, по реда 
на чл. 98 от НРПУРОИ,   Общински съвет - Варна  решава да бъде допусната процедура за 
замяна на недвижими имоти, както следва: имот – частна общинска собственост, находящ се 
в гр.Варна, ЖК „Младост” ІІ микрорайон, блок 143, вход 3, етаж 3, представляващ 
апартамент № 38 със застроена площ 51,96 кв.м., състоящ се от: коридор, стая, кухня, баня-
тоалет, килер и балкон, при граници: стълбищна площадка, ап. № 37, тревна площ, ап. № 39; 
изба № 38 с площ 4,63 кв.м., както и 0,7474 % идеални части от общите части на сградата и 
от правото на строеж, по Акт за частна общинска собственост № 4485/30.11.2007 г., с пазарна 
оценка в размер на 90 880,00 (деветдесет хиляди осемстотин и осемдесет) лева, да бъде 
заменен срещу имот-частна собственост, находящ се в гр.Варна, ул. ”Княз Черказки” № 9, 
представляващ: 1/2 идеална част от жилищна сграда, състояща се от: етаж-антре, две стаи, 
сутерен от две отделни стаи с антрета, тоалет в двора, покрита площадка към етажното 
стълбище; жилищна сграда (лятна кухня) с площ 11,65 кв.м.; второстепенна сграда с площ 
1,20 кв.м., както и 1/4 идеална част от дворното място – ПИ № 8, цялото с площ 236,00 кв.м., 
при граници: имот пл.№ 7, имот пл.№ 9, имот пл.№ 10 и път, в кв. 279, по плана на 9 
подрайон, с пазарна оценка в размер на 91 166,00(деветдесет и една хиляди сто шестдесет и 



шест) лева, собственост на Тодор Стоянов Димитров, с постоянен адрес гр.Варна и Янка 
Кръстева Димитрова, с постоянен адрес гр.Варна. 

           Замяната да се извърши по определените и приети пазарни оценки на имотите.

            Сумата от 286,00 (двеста осемдесет и шест)лева, представляваща разлика между 
стойностите на двата имота, не се дължи от Община Варна на Тодор Стоянов Димитров и 
Янка Кръстева Димитрова .

            Разходите по извършване на сделката да бъдат за сметка на Община Варна.

           Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички действия, необходими 
за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

839-5.      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 определените пазарни оценки за недвижими имоти, 
във връзка с извършване на замяна, както следва:

1. За имот частна собственост, находящ се в град Варна, улица „Струга” № 27, 
представляващ сграда и земя с площ 13,00 кв.м., която попада в уличната регулация на 
бул. „Васил Левски”, в размер на 73 000,00 (седемдесет и три хиляди) лева, без 
включен ДДС, в това число: за сграда – 61 095,00 (шестдесет и една хиляди деветдесет 
и пет) лева и за земя – 11 905,00 (единадесет хиляди деветстотин и пет) лева. 

2. За недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, улица 
„Струга” № 27, представляващ земя с площ 230,50 кв.м., които попадат извън 
регулацията на бул. „Васил Левски”, в размер на 211 100,00 (двеста и единадесет 
хиляди и сто) лева, без включен ДДС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 98, във 
връзка с чл. 92, ал. 6, т. 6.2 от НРПУРОИ, Общински съвет – гр.Варна дава съгласие, да бъде 
допусната процедура за замяна на имоти, както следва: имот – частна общинска собственост, 
находящ се в град Варна, на улица „Струга” № 27 (двадесет и седем), представляващ земя с 
площ 80,00 (осемдесет) кв.м. идеални части от собствените на Община Варна 230,50 (двеста 
и тридесет цяло и петдесет стотни) кв.м. идеални части от поземлен имот № 2 (две), целият с 
площ 339,00 (триста тридесет и девет) кв.м., попадащи извън уличната регулация на бул. 
„Васил Левски”, в квартал 582 (петстотин осемдесет и две), по плана на 14 (четиринадесети) 
подрайон, по Акт за частна общинска собственост № 4104/22.12.2006 г., с пазарна оценка в 
размер на 73 267,20 лева (седемдесет и три хиляди двеста шестдесет и седем лева и двадесет 
стотинки), без включен ДДС, да бъде заменен срещу имот-частна собственост, находящ се в 
град Варна, на улица ”Струга” № 27 (двадесет и седем), представляващ: едноетажна сграда 
със сутерен, със застроена площ 57,69 (петдесет и седем цяло и шестдесет и девет 
стотни)кв.м. и РЗП - 115,38 (сто и петнадесет цяло и тридесет и осем стотни) кв.м., 
конструкция-монолитна, построена през 1960 г. и дворно място с площ 13,00 (тринадесет) 
кв.м. идеални части от поземлен имот №2  (две), попадащи в уличната регулация на бул. 
„Васил Левски”, в кв. 582 (петстотин осемдесет и две), по плана на 14 (четиринадесети) 
подрайон, с пазарна оценка общо в размер на 73 000,00 (седемдесет и три хиляди) лева, без 
включен ДДС, в това число: за земя – 11 905,00 (единадесет хиляди деветстотин и пет) лева и 
за сграда – 61 095,00 (шестдесет и една хиляди деветдесет и пет) лева, собственост на Калуда 
Пенева Бакалова, Иван Георгиев Бакалов и Райна Иванова Пенева. 

           Замяната да се извърши по определените и приети пазарни оценки на имотите, като не 
се дължи доплащане за разликата между стойностите на двата имота.

            Разходите по извършване на сделката да бъдат за сметка на Община Варна.



            Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички действия, необходими 
за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

840-5. 1. 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 пазарната оценка на общински имот предмет на 
замяна, в размер на 137 258 /сто тридесет и седем хиляди двеста петдесет и осем/ лева, 
представляващ 145 кв.м идеални части от УПИ І-общ, кв.2А по плана на 24 м.р. на гр.Варна, 
целият с площ 1885 кв.м., описан в АОС № 4810/2007 г.

2. 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 пазарната оценка на 145 кв.м. идеални части от ПИ № 
1341=1364, кв.1 по плана на 24 м.р. на гр.Варна, целият с площ от 440 кв.м, собственост на 
Нелияна Иванова Иванова и Красимир Пеев Иванов, който е предмет на замяна с имота - 
общинската собственост, описан в т. 1 от настоящото решение, в размер на 126 198 /сто 
двадесет и шест хиляди и сто деветдесет и осем/ лева.

3.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗОС и чл. 92, ал. 6, т. 6.2 във 
връзка с чл. 98 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общински съвет – Варна решава да бъде извършена замяна, като Нелияна 
Иванова Иванова и Красимир Пеев Иванов придобият 145 кв.м. идеални части от УПИ І общ 
кв.2А по плана на 24 м.р. на гр.Варна целият с площ от 1885 кв.м. с АОС № 4810/2007 год., а 
Община Варна придобива 145 кв.м. идеални части от ПИ №1341, кв.1 по плана на 24 м.р. на 
гр. Варна, отредени за разширение на ул. „Подвис”, гр.Варна.

4.Заменителите Нелияна Иванова Иванова и Красимир Пеев Иванов следва да заплатят 
разликата в пазарните оценки между двата имота в размер на 11 060 /единадесет хиляди и 
шестдесет/ лева.

5.Заменителите следва да заплатят и ДДС в размер на 20 % от по-високата пазарна цена  
137258 лева или сумата от 27 451,60 лева /двадесет и седем хиляди четиристотин петдесет и 
един лева и шестдесет стотинки/.

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

841-5
1. 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 пазарната оценка на общински имот, предмет на 
замяна в размер на 213 933 /двеста и тринадесет хиляди деветстотин тридесет и три/ 
лева представляващ 226 /двеста двадесет и шест/ кв.м идеални части от УПИ І-общ, 
кв.2А, по плана на 24 м.р. на гр. Варна целият с  площ 1885 кв.м. 

2. 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 пазарната оценка на 226 /двеста двадесет и шест/ 
кв.м. идеални части от ПИ № 1341= 1364”а” целият с площ от 440 кв.м собственост на 
Александър Тодоров Николов, Галя Тодорова Николова и Боян Александров Николов, 
предмет на замяна с имота - общинска собственост, описанв т. 1 от настоящото 
решение, в размер на 196  695 /сто деветдесет и шест хиляди шестотин деветдесет и 
пет/ лева. 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗОС и чл. 92, ал. 6, т. 



6.2 във връзка с чл. 98 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Варна решава да бъде 
извършена замяна, като Александър Тодоров Николов, Галя Тодорова Николова и Боян 
Александров Николов придобият 226 /двеста двадесет и шест/ кв.м. идеални части от 
УПИ І-общ, кв.2А по плана на 24 м.р. на гр .Варна, целият с площ от 1885 кв.м. с АОС 
№ 4810/2007 год., а Община Варна придобие 226 /двеста двадесет и шест/ кв.м. 
идеални части от ПИ № 1341, кв.1=1364”а”, кв.1,  отредени за разширение на ул. 
„Подвис”, гр.Варна. 

4. Заменителите Александър Тодоров Николова, Галя Тодорова Николова и Боян 
Александров Николов следва да заплатят разликата между пазарните оценки на двата 
имота, в размер на 17 238 /седемнадесет хиляди двеста тридесет и осем/ лева. 

5. Заменителите следва да заплатят и ДДС в размер на 20 % от по-високата пазарна цена 
213 933 лева или сумата от 42 786,60 лева /четиридесет и две хиляди седемстотин 
осемдесет и шест  лева и шестдесет стотинки/. 

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

842-5. І.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, по реда на чл. 92, ал. 
7, т. 7.1. и чл. 99 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за отстъпване право 
на строеж върху имоти – частна общинска собственост, представляващи: ПИ № 
10135.4502.195 по плана на ж.к.”Вл.Варненчик”, ІV м.р., гр.Варна предмет на АОС № 
688/1998 г., за изграждане на обекти: Секция вх.4 на бл.305,Секция вх.6 на бл.306, Секция 
вх.12 на бл.306 и Секция вх.14 на бл.306, ПИ № 10135.4502.149 по плана на 
ж.к.”Вл.Варненчик”, ІV м.р., гр.Варна, предмет на АОС№ 735/1998г. за изграждане на обект: 
Секция вх.8 на бл.401, Секция вх.11 на бл.401, Секция вх.15 на бл.401; и ПИ № 
10135.4502.38 по плана на ж.к. „Вл.Варненчик”, ІV м.р., гр.Варна предмет на АОС 
№719/1998г.,за изграждане на обект: Секция вх.4 на бл.406, чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс, срещу цена, представляваща: 
– пригаждане на съществуващ проект на ЦДГ № 46 “Слънчева дъга” на ул.”Гладстон” и 
одобряването му в съответствие с изготвено от Дирекция „Образование” при Община Варна 
техническо задание, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация  на  
нова детска градина в имот – публична общинска собственост, представляващ УПИ ІІ“за 
детска градина”, кв.14 по плана на 27 м.р., кв.Аспарухово, гр.Варна, в двора на 
ОУ”Хр.Ботев”, предмет на АОС № 4914/2008 г., на доказана стойност не по-малка от 2 393 
300 лв. /два милиона триста деветдесет и три хиляди  и триста лева/, без включен ДДС, 
определена на база пазарната оценка на процента обезщетение в полза на Община Варна, 
определена от лицензиран оценител, в размер на 2 393 300 лв. /два милиона триста 
деветдесет и три хиляди  и триста лева/, без включен ДДС, от които 325 900 лв. за адрес 
бл.305, вх.4; 331 700 лв. за адрес бл.306, вх.6; 256 100 лв. за адрес бл.306, вх.12; 405 900 лв. 
за адрес бл.306, вх.14; 256 100 лв. за адрес бл.401, вх.8; 395 700 лв. за адрес бл.401, вх.11; 
218 200 лв. за адрес бл.401, вх.15 и 203 700 лв. за адрес бл.406, вх.4.

ІІ. Общински съвет - Варна утвърждава, на основание чл.99, ал.4 от НРПУРОИ, следните 
конкурсни условия:
1. Право на участие в конкурса 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. са извършвали по договори строителна дейност в сферата на строителството на 
територията на Община Варна;

1.5. представят документи, удостоверяващи вписването на кандидата в Централния 
професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите /ДВ бр.108/2006 
г./.

1.6. представят банкова гаранция за сумата от 2 393 300 лв. /два милиона триста деветдесет и 
три хиляди  и триста лева/, без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите 
задължения.

2. За участие в конкурса 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, 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;

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 запознаване с градоустройствените показатели на имотите, за които се 
кандидатства, приложена към комплекта конкурсни документи;

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

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

2.15. заверени за вярност копия на документите, удостоверяващи вписването на кандидата в 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ 
бр.108/2006 г./;

2.16. заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ 



години, съгласно Закона за счетоводството; 

2.17. заверени за вярност от участника копия от договори за изпълнение на строителна 
дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на участника в сферата на 
строителството на територията на Община Варна;

2.18. банкова гаранция  за сумата от 2 393 300 лв. /два милиона триста деветдесет и три 
хиляди  и триста лева/, без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите 
задължения – оригинал;

2.19. платежен документ за внесен депозит в размер на  239 330 лв. /двеста тридесет и девет 
хиляди триста и тридесет лева/, без включен ДДС, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна;

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

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

Документите за участие в конкурса 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:

Пригаждане на инвестиционен проект, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация по одобрени проекти на описаната в тръжната документация детска градина:

К1 – инвестиционна програма за не по-малко от 2 393 300 лв. /два милиона триста деветдесет 
и три хиляди  и триста лева/ – 40% /представляваща първоначална конкурсна цена на 
отстъпеното право на строеж/.

К2 – срок за изпълнение на инвестиционната програма /не по-кратък от  6 (шест) месеца и не 
по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора със 
спечелилия конкурса участник/ – 60%.

4. Формула за оценка на предложенията:

К = К1 + К2 

К1 = (ИПучастник / ИПмакс) х 40%

ИПучастник – предложен от участника размер на инвестиционна програма;

ИПмакс – максимален предложен размер на инвестиционна програма.

К2 = (СИОмин. / СИОучастник) х 60%

СИОучастника – срок за изпълнение на инвестиционната програма от участника;

СИОмин. – минимален срок за изпълнение на инвестиционната програма.

5. В случай, че действителният размер инвестиции след въвеждане в експлоатация на 
детската градина е по-малък от предложения размер на инвестиционната програма, без 
включен ДДС, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия конкурса участник в приход 
на бюджета на община Варна.

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестиционната програма за пригаждане на 
инвестиционен проект, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация по 
одобрени проекти на детската градина е по-голям от 2 393 300 лв. /два милиона триста 
деветдесет и три хиляди  и триста лева/, без включен ДДС, разликата над тази сума не се 
заплаща от Община Варна на спечелилия конкурса участник.



7. В договора, сключен със спечелилия конкурса участник, задължително да се включват 
горепосочените условия и да се предвиди неустойка при неспазване срока на изпълнение на 
инвестиционната програма по компонент К2, в размер на 0.5 % на ден, но не повече от 15 % 
от 2 393 300 лв. /два милиона триста деветдесет и три хиляди  и триста лева/, без включен 
ДДС, представляваща стартовата конкурсна цена.

8. Контролът от страна на Община Варна по извършваните строителни работи, оборудване, 
обзавеждане на детската градина от спечелилия конкурса участник, да се осъществява от 
оторизиран експерт от общинско предприятие “Инвестиционна политика” и от експерт   
Дирекция „Образование” при Община Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

843-5. І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, по реда на чл. 92, ал. 
7, т. 7.1. и чл. 99 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за отстъпване право 
на строеж чрез провеждане на публично оповестен конкурс върху имоти – частна общинска 
собственост, представляващи: ПИ № 10135.4502.272 по плана на ж.к. „Вл.Варненчик”, ІІІ 
м.р. , гр. Варна за изграждане на обект: Секция вх.4 на бл.303, предмет на АОС №709/1998 г.; 
ПИ № 10135.4502.248 по плана на ж.к. „Вл.Варненчик”, ІІІ м.р., гр. Варна за изграждане на 
обект: Секция вх.4 и Секция вх.8 на бл.304, предмет на АОС № 708/1998 г. и ПИ № 
10135.4502.77 по плана на ж.к. „Вл.Варненчик”, ІV м.р., гр. Варна за изграждане на обект: 
Секция вх.4, на бл.404, предмет на АОС № 726/1998 г.срещу цена, представляваща: 

- проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на 
многофункционална спортна зала на І-ва ЕГ в имот – публична общинска собственост, 
представляващ УПИ І “за училище”, гр.Варна, ул. ”Подвис”, 25 м.р., кв.33, предмет на АОС 
№ 941/06.01.1999 г., съгласно решение № 467-1/6/31.03.2008 г. на ОбС-Варна, на доказана 
стойност не  по-малка от   1 171 900 лв. /един милион сто седемдесет и една хиляди и 
деветстотин лева/, без включен ДДС, определена на база пазарната оценка на процента 
обезщетение в полза на Община Варна, определена от лицензиран оценител, в размер на 
1 171 900 лв. /един милион сто седемдесет и една хиляди и деветстотин лева/, без включен 
ДДС, от които: 250 200 лв. за адрес бл.303, вх.4; 219 000 лв. за адрес бл.304, вх.4; 458 300 лв. 
за адрес бл.304, вх.8 и 244 400 лв. за адрес бл.404, вх.4, 

ІІ. Общински съвет - Варна утвърждава, на основание чл.99, ал.4 от НРПУРОИ, следните 
конкурсни условия:
1. Право на участие в конкурса 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. са извършвали по договори строителна дейност в сферата на строителството на 
територията на Община Варна;

1.5. представят документи, удостоверяващи вписването на кандидата в Централния 
професионален регистър на строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ бр.108/2006 
г./ 

1.6. представят банкова гаранция за сумата от 1 171 900 лв. /един милион  сто седемдесет и 
една хиляди и деветстотин лева/, без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на 
поетите задължения.



2. За участие в конкурса 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, 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;

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 запознаване с градоустройствените показатели на имотите, за които се 
кандидатства, приложена към комплекта конкурсни документи;

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

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

2.15. заверени за вярност копия на документите, удостоверяващи вписването на кандидата в 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите /ДВ 
бр.108/2006 г./;

2.16. заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ 
години, съгласно Закона за счетоводството; 

2.17. заверени за вярност от участника копия от договори за изпълнение на строителна 
дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на участника в сферата на 
строителството на територията на Община Варна;

2.18. банкова гаранция  за сумата от 1 171 900 лв. /един милион   сто седемдесет и една 
хиляди и деветстотин лева/ без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите 
задължения – оригинал;

2.19. платежен документ за внесен депозит в размер на 117 190 лв. /сто и седемнадесет 
хиляди и сто и деветдесет лева/, без включен ДДС, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна;

2.20. 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/, 
платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

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

Документите за участие в конкурса 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:

Проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени 
проекти на многофункционална спортна зала:

К1 – инвестиционна програма за не по-малко от 1 171 900 лв. /един милион   сто седемдесет 
и една хиляди и деветстотин лева/ – 40% /представляваща първоначална конкурсна цена на 
отстъпеното право на строеж/.

К2 – срок за изпълнение на инвестиционната програма /не по-кратък от 6 (шест) месеца и не 
по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора със 
спечелилия конкурса участник/ – 60%.

4. Формула за оценка на предложенията:

К = К1 + К2 

където: 

К1 = (ИПучастник / ИПмакс) х 40%

ИПучастник – предложен от участника размер на инвестиционна програма;

ИПмакс – максимален предложен размер на инвестиционна програма.

К2 = (СИОмин. / СИОучастник) х 60%

СИОучастника – срок за изпълнение на инвестиционната програма от участника;

СИОмин. – минимален срок за изпълнение на инвестиционната програма.

5. В случай, че действителният размер инвестиции след въвеждане в експлоатация на 
многофункционалната спортна зала е по-малък от предложения размер на инвестиционната 
програма, без включен ДДС, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия конкурса 
участник в приход на бюджета на община Варна.

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестиционната програма за проектиране, 
изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация по одобрени проекти на 
многофункционална спортна зала е по-голям от 1 171 900 лв. /един милион   сто седемдесет и 
една хиляди и деветстотин лева/, без включен ДДС, разликата над тази сума не се заплаща от 
Община Варна на спечелилия конкурса участник.

7. В договора, сключен със спечелилия конкурса участник, задължително да се включват 
горепосочените условия и да се предвиди неустойка при неспазване срока на изпълнение на 
инвестиционната програма по компонент К2, в размер на 0.5 % на ден, но не повече от 15 % 
от 1 171 900 лв. /един милион   сто седемдесет и една хиляди и деветстотин лева/, без 
включен ДДС, представляваща стартовата конкурсна цена.

8. Контролът от страна на Община Варна по извършваните строителни работи, оборудване, 
обзавеждане на многофункционална спортна зала от спечелилия конкурса участник, да се 
осъществява от оторизиран експерт от общинско предприятие “Инвестиционна политика”.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/



844-5. І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, по реда на чл. 92, ал. 
7, т. 7.1. и чл. 99 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за отстъпване право 
на строеж върху имоти – частна общинска собственост, представляващи: ПИ № 
10135.4502.89 по плана на ж.к.”Вл.Варненчик”, ІV м.р., гр.Варна  предмет на АОС 
№732/1998г., за изграждане на обект: Секция вх.10 на бл.402 и Секция №14 на бл.402; ПИ 
№ 10135.4502.77 по плана на ж.к.”Вл.Варненчик”, ІV м.р., гр.Варна, предмет на АОС 
№715/1998г. за изграждане на обект: Секция вх.12 на бл.404, и ПИ № 10135.4502.38 по плана 
на ж.к.”Вл.Варненчик”, ІV м.р., гр.Варна предмет на АОС №717/1998г. и АОС №719/1998г.,за 
изграждане на обект: Секция вх.15, на бл.405 и секция вх.11 на бл.406, чрез провеждане на 
публично оповестен конкурс, срещу цена, представляваща: 
- пригаждане на съществуващ проект на ОДЗ №2 “Д-р “Петър Берон” и одобряване в 
съответствие с изготвено от Дирекция “Образование” при Община Варна техническо 
задание, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на нови корпуси 
към ЦДГ №30 “Мечо Пух” в имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ 
№51- “детска градина” по плана на 19 м.р., ж.к.”Чайка”, гр. Варна, предмет на АОС 
№3107/23.08.2004г. на доказана стойност не по-малка от  1 676 100 лв. /един милион 
шестстотин седемдесет и шест хиляди и сто лева/, без включен ДДС, определена на база 
пазарната оценка на процента обезщетение в полза на Община Варна, определена от 
лицензиран оценител, в размер на 1 676 100 лв. /един милион шестстотин седемдесет и шест 
хиляди и сто лева/, без включен ДДС, от които: 346 300 лв. за адрес бл.402, вх.110, 395 700 
лв. за адрес бл.402, вх.14, 325 900 лв. за адрес бл.404, вх.12, 346 300 лв. за адрес бл.405, вх.15 
и 261 900 лв. за адрес бл.406 вх.12.

ІІ. Общински съвет - Варна утвърждава, на основание чл.99, ал.4 от НРПУРОИ, следните 
конкурсни условия: 
1. Право на участие в конкурса 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. са извършвали по договори строителна дейност в сферата на строителството на 
територията на Община Варна;

1.5. представят документи, удостоверяващи вписването на кандидата в Централния 
професионален регистър на строителя по Закона за камарата на строителите /ДВ бр.108/2006 
г./. 

1.6. представят банкова гаранция за сумата от 1 676 100 лв. /един милион шестстотин 
седемдесет и шест хиляди и сто лева/, без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на 
поетите задължения.

2. За участие в конкурса 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, 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 запознаване с градоустройствените показатели на имотите, за които се 
кандидатства, приложена към комплекта конкурсни документи;

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

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

2.15. заверени за вярност копия на документите, удостоверяващи вписването на кандидата в 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите /ДВ 
бр.108/2006г./;

2.16. заверени копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ 
години, съгласно Закона за счетоводството; 

2.17. заверени за вярност от участника копия от договори за изпълнение на строителна 
дейност и копия на издадени разрешения за ползване на името на участника в сферата на 
строителството на територията на Община Варна;

2.18. банкова гаранция  за сумата от 1 676 100 лв. /един милион шестстотин седемдесет и 
шест хиляди и сто лева/, без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите 
задължения – оригинал;

2.19. платежен документ за внесен депозит в размер на 167 610 лв. /сто шестдесет и седем 
хиляди шестстотин и десет лева/, без включен ДДС, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна;

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

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

Документите за участие в конкурса 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:



Пригаждане на инвестиционен проект, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация по одобрени проекти на корпусите:

К1 – инвестиционна програма за не по-малко от 1 676 100 лв. /един милион шестстотин 
седемдесет и шест хиляди и сто лева/ – 40% /представляваща първоначална конкурсна цена 
на отстъпеното право на строеж/.

К2 – срок за изпълнение на инвестиционната програма /не по-кратък от 6 (шест) месеца и не 
по-дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора със 
спечелилия конкурса участник/ – 60%.

4. Формула за оценка на предложенията:

К = К1 + К2 

където: 

К1 = (ИПучастник / ИПмакс) х 40%

ИПучастник – предложен от участника размер на инвестиционна програма;

ИПмакс – максимален предложен размер на инвестиционна програма.

К2 = (СИОмин. / СИОучастник) х 60%

СИОучастника – срок за изпълнение на инвестиционната програма от участника;

СИОмин. – минимален срок за изпълнение на инвестиционната програма.

5. В случай, че действителният размер инвестиции след въвеждане в експлоатация на новите 
корпуси към детската градина е по-малък от предложения размер на инвестиционната 
програма, без включен ДДС, разликата до тази сума се заплаща от спечелилия конкурса 
участник в приход на бюджета на община Варна.

6. В случай, че размера /стойността/ на инвестиционната програма за пригаждане на 
инвестиционен проект, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация по 
одобрени проекти на корпусите към детската градина е по-голям от 1 676 100 лв. /един 
милион шестстотин седемдесет и шест хиляди и сто лева/, без включен ДДС, разликата над 
тази сума не се заплаща от Община Варна на спечелилия конкурса участник.

7. В договора, сключен със спечелилия конкурса участник, задължително да се включват 
горепосочените условия и да се предвиди неустойка при неспазване срока на изпълнение на 
инвестиционната програма по компонент К2, в размер на 0.5 % на ден, но не повече от 15 % 
от 1 676 100 лв. /един милион шестстотин седемдесет и шест хиляди и сто лева/, без включен 
ДДС, представляваща стартовата конкурсна цена.

8. Контролът от страна на Община Варна по извършваните строителни работи, оборудване, 
обзавеждане на корпусите от спечелилия конкурса участник, да се осъществява от 
оторизиран експерт от общинско предприятие “Инвестиционна политика” и от експерт   
Дирекция „Образование” при Община Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

845-5.   І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, 
ал.1 във връзка с чл. 93 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна, 
Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Варна, “Южна 
промишлена зона”, представляващ поземлен имот №10135.5501.249, целият с площ 33341,00 
(тридесет и три хиляди триста четиридесет и един)кв.м., при граници: ПИ № 5501.248 (пет 
хиляди петстотин и едно. двеста четиридесет и осем), ПИ № 5501.45 (пет хиляди петстотин и 



едно.четиридесет и пет), ПИ № 5501.251 (пет хиляди петстотин и едно. двеста петдесет и 
едно), ПИ №5501.45 (пет хиляди петстотин и едно.четиридесет и пет). 

         За имота има съставен АОС № 5222/10.10.2008 г.                    

              ІІ.  На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет-
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на имота чрез 
провеждане на публичен търг с явно наддаване, в размер на 5685300,00(пет милиона 
шестстотин осемдесет и пет хиляди и триста)лева, без включен ДДС, определена от 
лицензиран оценител. 

              Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на             
568530(петстотин шестдесет и осем хиляди петстотин и тридесет)лева, без включен ДДС. 

              Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг.

              ІІІ. Общински съвет - Варна утвърждава следните 

Т Р Ъ Ж Н И       У С Л О В И Я :
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които:

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

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 568530,00(петстотин шестдесет и 
осем хиляди петстотин и тридесет)лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и 
BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

2.16. Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал.1 от НРПУРОИ, се определя на 
568530,00(петстотин шестдесет и осем хиляди петстотин и тридесет)лева.

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 14/

846-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, 
ал.1 във връзка с чл.93 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна, 
Общински съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Варна, Южна промишлена 
зона, представляващ поземлен имот № 10135.5501.254 (десет хиляди сто тридесет и пет 
точка петдесет и пет хиляди и едно точка двеста петдесет и четири), с площ 33 753,00 
(тридесет и три хиляди седемстотин петдесет и три) кв.м., при граници: ПИ № 5501.253, ПИ 
№ 5501.41, ПИ № 5501.40, ПИ № 5501.45, ПИ № 5501.184, ПИ № 5501.43, ПИ № 5501.131, 
ПИ № 5501.183, ПИ № 5501.130. 

              За имота има съставен АЧОС № 2137/22.10.2001 г.               

              ІІ.  На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на имота чрез 
провеждане на публичен търг с явно наддаване, в размер на 5 755 560,00 (пет милиона 
седемстотин петдесет и пет хиляди петстотин и шестдесет) лева, без включен ДДС, 
определена от оценител на имоти. 

              Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 5 755 560,00 (пет 
милиона седемстотин петдесет и пет хиляди петстотин и шестдесет) лева, без включен ДДС. 

              Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг.

              ІІІ. Общински съвет-Варна утвърждава следните 

Т Р Ъ Ж Н И       У С Л О В И Я :
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които:

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



приходите;

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 575 556,00(петстотин седемдесет и 
пет хиляди петстотин петдесет и шест)лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и 
BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

3. Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал.1 от НРПУРОИ, се определя на 
575 556,00(петстотин седемдесет и пет хиляди петстотин петдесет и шест)лева.

   Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна въз основа на резултатите от 



търга да издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

847-5.  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, 
ал.1 във връзка с чл.93 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна, 
Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Варна, “Южна 
промишлена зона”, представляващ поземлен имот №10135.5501.50, целият с площ 
3182,00(три хиляди сто осемдесет и два)кв.м., при граници: ПИ №5501.47(пет хиляди 
петстотин и едно. четиридесет и седем), ПИ №5501.48 (пет хиляди петстотин и 
едно.четиридесет и осем), ПИ №5501.49 (пет хиляди петстотин и едно. четиридесет и девет), 
ПИ №5501.52 (пет хиляди петстотин и едно. петдесет и две), ПИ №5501.51(пет хиляди 
петстотин и едно. петдесет и едно), ПИ №5501.45(пет хиляди петстотин и едно. четиридесет 
и пет). За имота има съставен АОС № 5223/10.10.2008 г.                    

              ІІ.  На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на имота чрез 
провеждане на публичен търг с явно наддаване, в размер на 573 778 (петстотин седемдесет и 
три хиляди седемстотин седемдесет и осем) лева, без включен ДДС, определена от оценител 
на имоти. 

              Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 573 778 (петстотин 
седемдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и осем) лева, без включен ДДС. 

              Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг.

              ІІІ. Общински съвет-Варна утвърждава следните 

Т Р Ъ Ж Н И       У С Л О В И Я :
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които:

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

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 10 400,00(десет хиляди и 
четиристотин)лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

2.16. Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал.1 от НРПУРОИ, се определя на 
57378,00(петдесет и седем хиляди триста седемдесет и осем)лева.

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

848-5.   І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, 
ал.1 във връзка с чл.93 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна, 
Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Варна, СО “Пчелина”, 
квартал 27 (двадесет и седем), представляващ урегулиран поземлен имот Х(десет), с площ 
623,00 (шестстотин двадесет и три)кв.м., при граници: УПИ ІХ (девет), кв.улица, УПИ ХІ 
(единадесет), УПИ ХХІV-806 (двадесет и четири-осемстотин и шест). 

За имота има съставен АЧОС № 4422/06.06.2007 г.

              ІІ.  На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет-
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на имота чрез 
провеждане на публичен търг с явно наддаване, в размер на 104 000,00 (сто и четири хиляди) 
лева, без включен ДДС, определена от оценител на имоти. 

              Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 104 000,00 (сто и 
четири хиляди) лева, без включен ДДС. 



              Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг.

              ІІІ. Общински съвет - Варна утвърждава следните 

Т Р Ъ Ж Н И       У С Л О В И Я :
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които:

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

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 10 400,00 (десет хиляди и 
четиристотин) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 



ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

2.16. Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал.1 от НРПУРОИ, се определя на 10 400,00 
(десет хиляди и четиристотин) лева. 

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

849-5.  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, 
ал.1 във връзка с чл.93 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна, 
Общински съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Варна, СО “Пчелина”, 
квартал 32 (тридесет и две), представляващ урегулиран поземлен имот І-за обществено 
обслужващи и социални дейности (едно), с площ 934,00 (деветстотин тридесет и 
четири)кв.м., при граници на имота: от три страни улици и УПИ ІІ-718 (две-седемстотин и 
осемнадесет). 

         За имота има съставен АЧОС № 4134/15.03.2007 г.               

              ІІ.  На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на имота чрез 
провеждане на публичен търг с явно наддаване, в размер на 156 000,00 (сто петдесет и шест 
хиляди) лева, без включен ДДС, определена от оценител на имоти. 

              Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 156 000,00 (сто 
петдесет и шест хиляди) лева, без включен ДДС. 

              Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг.

              ІІІ. Общински съвет - Варна утвърждава следните 

Т Р Ъ Ж Н И          У С Л О В И Я:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които:

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

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 15 600,00(петнадесет хиляди и 
шестстотин)лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

2.16. Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал.1 от НРПУРОИ, се определя на 15 
600,00(петнадесет хиляди и шестстотин)лева.

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

850-5.    І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, 
ал.1 във връзка с чл.93 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна, 
Общински съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Варна, местност 
„Зеленика”, представляващ поземлен имот № 3514 (три хиляди петстотин и четиринадесет), с 
площ 3119,00 (три хиляди сто и деветнадесет) кв.м., при граници: земя на МНО, ПИ № 3005, 
ПИ № 3004, ПИ № 34, ПИ № 33, ПИ № 3508, ПИ № 9537, ПИ № 3515. 

              За имота има съставен АЧОС № 5139/15.09.2008 г.               



              ІІ.  На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на имота чрез 
провеждане на публичен търг с явно наддаване, в размер на 537 740,00 (петстотин тридесет и 
седем хиляди седемстотин и четиридесет) лева, без включен ДДС, определена от оценител на 
имоти. 

              Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 537 740,00 
(петстотин тридесет и седем хиляди седемстотин и четиридесет) лева, без включен ДДС. 

              Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг.

              ІІІ. Общински съвет-Варна утвърждава следните 

Т Р Ъ Ж Н И        У С Л О В И Я :
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които:

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

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 



търга, приложена към комплекта тръжни документи;

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 53 774,00(петдесет и три хиляди 
седемстотин седемдесет и четири)лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

3. Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал.1 от НРПУРОИ, се определя на 53 
774,00(петдесет и три хиляди седемстотин седемдесет и четири)лева.

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

851-5.   І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, 
ал. 1 във връзка с чл. 93 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна, 
Общински съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Варна, местност 
„Зеленика”, представляващ поземлен имот № 3665 (три хиляди шестстотин шестдесет и пет), 
с площ 5 876,00 (пет хиляди осемстотин седемдесет и шест) кв.м., при граници: земя на 
МНО, ПИ № 3643, ПИ № 9500. 

              За имота има съставен АЧОС № 5140/15.09.2008 г.               

              ІІ.  На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет-
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на имота чрез 
провеждане на публичен търг с явно наддаване, в размер на 1 029 760,00 (един милион 
двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет) лева, без включен ДДС, определена от 
оценител на имоти. 

              Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 1 029 760,00 (един 
милион двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет) лева, без включен ДДС. 

              Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг.

              ІІІ. Общински съвет - Варна утвърждава следните 

Т Р Ъ Ж Н И        У С Л О В И Я:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които:

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

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 102 976,00(сто и две хиляди 
деветстотин седемдесет и шест)лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

3. Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал.1 от НРПУРОИ, се определя на 102 976,00 (сто 
и две хиляди деветстотин седемдесет и шест) лева.

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

852-5.     І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 92, 



ал.1 във връзка с чл. 93 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна, 
Общински съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Варна, жилищен комплекс 
„Възраждане”, представляващ поземлен имот № 10135.3511.560 (десет хиляди сто тридесет и 
пет точка три хиляди петстотин и единадесет точка петстотин и шестдесет), с площ 6 646,00 
(шест хиляди шестстотин четиридесет и шест)кв.м., при граници: ПИ № 3511.343 (три 
хиляди петстотин и единадесет точка триста четиридесет и три), ПИ № 3511.490 (три хиляди 
петстотин и единадесет точка четиристотин и деветдесет). 

              За имота има съставен АЧОС № 5225/13.10.2008 г.               

              ІІ.  На основание чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с продажбата на имота чрез 
провеждане на публичен търг с явно наддаване, в размер на 3 993 300,00 (три милиона 
деветстотин деветдесет и три хиляди и триста) лева, без включен ДДС, определена от 
оценител на имоти. 

              Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 3 993 300,00 (три 
милиона деветстотин деветдесет и три хиляди и триста) лева, без включен ДДС. 

              Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед за 
назначаване на комисия, която да проведе публичния търг.

              ІІІ. Общински съвет - Варна утвърждава следните 

Т Р Ъ Ж Н И       У С Л О В И Я :
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които:

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

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 399 330,00 (триста деветдесет и девет 
хиляди триста и тридесет)лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 1 000,00 (хиляда) лева, платима по 
IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

3. Стъпката за наддаване, съгласно чл. 75, ал.1 от НРПУРОИ, се определя на 399 330,00 
(триста деветдесет и девет хиляди триста и тридесет) лева.

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

по точка  шеста от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по приватизация и 
приватизационен контрол относно:

- финализиране на приватизационни процедури за обекти по приходната част на Годишния 
план за приватизация за 2008 г.;

- приемане на ред и условия за избор на лицензирани оценители и правоспособни юристи за 
изготвяне на приватизационни оценки и анализи на правното състояние.

Докл.: Т. ТРЕНДАФИЛОВА - Председател Комисия по приватизация и приватизационен 
контрол

Общ брой присъстващи общински съветници – 34
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
853-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, 
ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение 
№602-4/8/25.06.2008г. и изготвен протокол от 26.08.2008г., касаещ проведен публичен търг с 
явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.“Цар Освободител” №99 по АОС №2455/16.12.2002г. и представляващ магазин, 



разположен в партера на четириетажен жилищен блок, между вх.А и вх.Б, със застроена 
площ 117,70кв.м.; изба, разположена под вх.А с външен вход – светла площ 12,00кв.м. и 
7,995% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, в качеството си 
на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника ИВАН СЛАВЧЕВ 
НЕДЕВ.

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общински съвет да подпише в 
срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 
приватизация – част от тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се 
в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” №99 по АОС №2455/16.12.2002г. и представляващ 
магазин, разположен в партера на четириетажен жилищен блок, между вх.А и вх.Б, със 
застроена площ 117,70кв.м.; изба, разположена под вх.А с външен вход – светла площ 
12,00кв.м. и 7,995% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж с 
ИВАН СЛАВЧЕВ НЕДЕВ, при заплащане на цена в размер на 310 000лв. /триста и десет 
хиляди лева/, платима преди сключване на договора, без използване на други законни 
платежни средства и след представяне на декларация за произход на средствата.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

854-6.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, 
ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение 
№603-4/8/25.06.2008г. и изготвен протокол от 26.08.2008г., касаещ проведен публичен търг с 
явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.“Цар Освободител” №99 по АОС №2456/16.12.2002г. и представляващ магазин, 
разположен в партера на четириетажен жилищен блок, между вх.Б и вх.В, със застроена 
площ 117,70кв.м.; изба, разположена под вх.В с външен вход – светла площ 12,00кв.м. и 
7,995% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, в качеството си 
на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника “МАНАУС–КОМЕРС” 
ООД, ЕИК:103257517, с управител и представляващ Пламен Маринов Балинов.

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общински съвет да подпише в 
срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 
приватизация – част от тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се 
в гр.Варна, бул.“Цар Освободител” №99 по АОС №2456/16.12.2002г. и представляващ 
магазин, разположен в партера на четириетажен жилищен блок, между вх.Б и вх.В, със 
застроена площ 117,70кв.м.; изба, разположена под вх.В с външен вход – светла площ 
12,00кв.м. и 7,995% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж с 
“МАНАУС–КОМЕРС” ООД, ЕИК:103257517, с управител и представляващ Пламен Маринов 
Балинов, при заплащане на цена в размер на 310 000лв. /триста и десет хиляди лева/, платима 
преди сключване на договора, без използване на други законни платежни средства и след 
представяне на декларация за произход на средствата.

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

855-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, 
ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение 
№604-4/8/25.06.2008г. и изготвен протокол от 27.08.2008г., касаещ проведен публичен търг с 
явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
кв.Галата, ул.“Емона”, кв.23 по АОС №4514/17.07.2007г. и представляващ сграда – бункер 
със застроена площ 113,69кв.м. и земя с площ 578,13кв.м., в качеството си на орган по чл.3, 



ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника “БАГЕДИ АУТО” ООД, 
ЕИК:103819387, с управител и представляващ Иван Димитров Багеров.

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общински съвет да подпише в 
срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 
приватизация – част от тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се 
в гр.Варна, кв.Галата, ул.“Емона”, кв.23 по АОС №4514/17.07.2007г. и представляващ сграда 
– бункер със застроена площ 113,69кв.м. и земя с площ 578,13кв.м. с “БАГЕДИ АУТО” ООД, 
ЕИК:103819387, с управител и представляващ Иван Димитров Багеров, при заплащане на 
цена в размер на 62 698,32лв. /шестдесет и две хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и 
тридесет и две стотинки/, в това число 8 698,32лв. /осем хиляди шестстотин деветдесет и 
осем лева и тридесет и две стотинки / данък върху добавената стойност /ДДС/, платима 
преди сключване на договора, без използване на други законни платежни средства и след 
представяне на декларация за произход на средствата.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 24/

856-6.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, 
ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение 
№605-4/8/25.06.2008г. и изготвен протокол от 27.08.2008г., касаещ проведен публичен търг с 
явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Двадесет и седми юли” №66 по АОС №1790/15.05.2000г. и представляващ две стаи в 
сутерена със застроена площ 45,00кв.м., заедно с 11,11% идеални части от общите части на 
сградата, от правото на строеж и 1/3 идеална част от тавански складови помещения, със 
застроена площ на тавана 95,57кв.м. и 1/3 идеална част от дворно място, представляващо 
парцел (УПИ) ХVІІ28 в кв.22, цялото с площ 293,00кв.м., в качеството си на орган по чл.3, 
ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника ЕТ “МАНЕКС – НАСКО 
МАНАСИЕВ”, ЕИК:813203777, с търговец Наско Симеонов Манасиев.

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общински съвет да подпише в 
срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 
приватизация – част от тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се 
гр.Варна, ул.”Двадесет и седми юли” №66 по АОС №1790/15.05.2000г. и представляващ две 
стаи в сутерена със застроена площ 45,00кв.м., заедно с 11,11% идеални части от общите 
части на сградата, от правото на строеж и 1/3 идеална част от тавански складови помещения, 
със застроена площ на тавана 95,57кв.м. и 1/3 идеална част от дворно място, представляващо 
парцел (УПИ) ХVІІ28 в кв.22, цялото с площ 293,00кв.м. с ЕТ “МАНЕКС – НАСКО 
МАНАСИЕВ”, ЕИК:813203777, с търговец Наско Симеонов Манасиев , при заплащане на 
цена в размер на 313 764лв. /триста и тринадесет хиляди седемстотин шестдесет и четири 
лева/, в това число 38 764лв. /тридесет и осем хиляди седемстотин шестдесет и четири лева/ 
данък върху добавената стойност /ДДС/, платима преди сключване на договора, без 
използване на други законни платежни средства и след представяне на декларация за 
произход на средствата.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

857-6.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, 
ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение 
№606-4/8/25.06.2008г. и изготвен протокол от 28.08.2008г., касаещ проведен публичен търг с 
явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.



„Чайка”, №170 по АОС №2469/23.12.2002г. и представляващ масивна едноетажна сграда със 
застроена площ 95,00кв.м.; изба с площ 45,00кв.м. и масивна едноетажна сграда (склад) със 
застроена площ 55,00кв.м., заедно с правото на строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, 
т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника ПОЛИНА 
ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА.

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общинския съвет да подпише в 
срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 
приватизация – част от тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се 
в гр.Варна, ж.к.„Чайка”, №170 по АОС №2469/23.12.2002г. и представляващ масивна 
едноетажна сграда със застроена площ 95,00кв.м.; изба с площ 45,00кв.м. и масивна 
едноетажна сграда (склад) със застроена площ 55,00кв.м., заедно с правото на строеж с 
ПОЛИНА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА – при заплащане на цена в размер на 425 000лв. 
/четиристотин двадесет и пет хиляди лева/, платима преди сключване на договора, без 
използване на други законни платежни средства и след представяне на декларация за 
произход на средствата.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

858-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, 
ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение 
№607-4/8/25.06.2008г. и изготвен протокол от 28.08.2008г., касаещ проведен публичен търг с 
явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
м.”Свети Никола” №117 по АОС №3416/25.08.2005г. и представляващ сграда със застроена 
площ 68,00кв.м. и земя, представляваща ПИ №242, с площ 635,00кв.м., в качеството си на 
орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника “МАТЕКС” ЕООД, 
ЕИК:103929192, с управител и представляващ Цветан Христов Атанасовp.

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общински съвет да подпише в 
срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 
приватизация – част от тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се 
в гр.Варна, м.”Свети Никола” №117 по АОС №3416/25.08.2005г. и представляващ сграда със 
застроена площ 68,00кв.м. и земя, представляваща ПИ №242, с площ 635,00кв.м. с 
“МАТЕКС” ЕООД, ЕИК:103929192, с управител и представляващ Цветан Христов Атанасов, 
при заплащане на цена в размер на       452 000лв. /четиристотин петдесет и две хиляди лева/, 
платима преди сключване на договора, без използване на други законни платежни средства и 
след представяне на декларация за произход на средствата.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

859-6.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, 
ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение 
№608-4/8/25.06.2008г. и изготвен протокол от 29.08.2008г., касаещ проведен публичен търг с 
явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Осми приморски полк” №135, блок 36 по АОС №2663/ 21.07.2003г. и представляващ 
помещения, намиращи се в подблоковото пространство на жилищен блок №36, между 
входове “А” и “Б”, със застроена площ 100,00кв.м. и 1,11% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна реши:

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника “ИНФОТУР” ЕООД, 



ЕИК:103521408, с управител и представляващ Нели Неделчева Тонева.

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общински съвет да подпише в 
срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 
приватизация – част от тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се 
в гр.Варна, бул.”Осми приморски полк” №135, блок 36 по АОС №2663/ 21.07.2003г. и 
представляващ помещения, намиращи се в подблоковото пространство на жилищен блок 
№36, между входове “А” и “Б”, със застроена площ 100,00кв.м. и 1,11% идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж с “ИНФОТУР” ЕООД, ЕИК:103521408, с 
управител и представляващ Нели Неделчева Тонева, при заплащане на цена в размер на 304 
000лв. /триста и четири хиляди лева/, платима преди сключване на договора, без използване 
на други законни платежни средства и след представяне на декларация за произход на 
средствата.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

860-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, 
ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на свое решение 
№686-5/9/25,28.07.2008г. и изготвен протокол от 23.09.2008г., касаещ проведен публичен търг 
с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
м.”Зеленика” по АОС №4537/06.08.2007г. и представляващ сграда – бункер със застроена 
площ 57,44кв.м. и земя, представляваща поземлен имот №3206 с площ 2 011,00кв.м., в 
качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника “ХОТЕЛСКО 
МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, ЕИК:103259183, с управител и представляващ 
Григор Георгиев Фиданов.

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общински съвет да подпише в 
срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 
приватизация – част от тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се 
в гр.Варна, м.”Зеленика” по АОС №4537/06.08.2007г. и представляващ сграда – бункер със 
застроена площ 57,44кв.м. и земя, представляваща поземлен имот №3206 с площ 
2 011,00кв.м. с “ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, ЕИК:103259183, с 
управител и представляващ Григор Георгиев Фидановp, при заплащане на цена в размер на 
245 000лв. /двеста четиридесет и пет хиляди лева/, платима преди сключване на договора, без 
използване на други законни платежни средства и след представяне на декларация за 
произход на средствата.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

861-6. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 6 и чл. 6.1. от Правилник за дейността 
на комисията за приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна 
приема “Ред, условия и критерии за провеждане на конкурс по документи и събеседване за 
избор на лицензирани оценители и правоспособни юристи за изготвяне на приватизационни 
оценки и правни анализи”, както следва:

1. Да се проведе конкурс по документи и събеседване за избор до 20 правоспособни юристи и 
лицензирани оценители за изготвяне на правни анализи и приватизационни оценки на 
предложените за приватизация обекти. 

2. Конкурсът да бъде обявен в два местни вестника.

3. Кандидатите следва да отговарят на следните условия за

• лицензирани оценители:   



а/ физически лица със завършено висше икономическо или инженерно образование - 
магистърска степен или да са юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон;

б/ да имат действащ лиценз, издаден от Агенцията за приватизация, за оценка на: недвижими 
имоти, цели държавни и общински предприятия, машини и съоръжения и търговски 
предприятия; 

в/ минимум пет годишен опит в изготвяне на оценки на недвижими имоти, движими вещи и 
предприятия, обект на разпоредителни сделки, за физически лица и три години за 
юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон.

• юристи: 

а/ да имат завършено висше юридическо образование;

б/ да притежават юридическа правоспособност;

в/ да имат минимум пет годишен опит в областта на изготвяне на правни анализи за 
недвижими имоти, движими вещи и предприятия, обект на разпоредителни сделки.  

4. Комплекта документи за участие на кандидатите трябва да съдържа:

4.1. заявление за участие

4.2. диплом за завършено висше образование /икономическо, техническо, юридическо/ – 
копие, заверено от кандидата

4.3. документ за самоличност – копие, заверено от кандидата

4.4. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи 
юридическите лица /оригинал/

4.5. документ за юридическа правоспособност /за юристи/ – копие, заверено от 
кандидата                                     

4.6. лиценз, издаден от Агенцията за приватизация /за лицензирани оценители/ – копие, 
заверено от кандидата

4.7. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал /за юридически лица/

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

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

4.10. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/

4.11. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал/

4.12. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция “Местни 
данъци” /оригинал/

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

4.14. автореференция съдържаща: 

• списък на оценките, извършени от оценителя, или правни анализи от юриста 
• препоръки, включително от Община Варна за досега утвърдените. 



  5. Комплектът документи да се представят до 16.30 часа в 14-дневен срок от публикуване на 
обявата в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, бул.“Осми приморски полк” 
№ 43.

  6. Конкурсът да се проведе от 10.00 часа в зала “37” на ІІ-я етаж в сградата на Община 
Варна в 5-дневен срок от изтичане на срока за подаване на документите за участие, от 
комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:          Теодора Трендафилова

СЕКРЕТАР:                  Петко Бойновски

ЧЛЕНОВЕ:                   Анелия Добринова

                                      Пламен Начков

                                      Пламен Пенев

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: Красимир Минков Маринов

                                      Красимир Симов

7. За резултатите от проведения конкурс, комисията да изготви доклад за утвърждаване с 
решение от Общински съвет – Варна до 20 лицензирани оценители и правоспособни юристи.

   /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 

по точка  седма от дневния ред

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

- относно провеждане на конкурси за възлагане на управлението на еднолични дружества с 
ограничена отговорност с общинско имущество – лечебни заведения на  територията на 
Община Варна;

- обсъждане на процедурата за определяне на центрове за асистирана репродукция и ин 
витро оплождане, които да извършват манипулациите по програмата IVF, със средства 
отпуснати от Община Варна;

-  даване на съгласие да бъде отдадена под наем аптека в сградния фонд на "Диагностично-
консултативен център “Свети Иван Рилски”- Аспарухово- Варна” ЕООД – филиал кв. Галата 
- с площ от 50 кв.м. за срок от пет години. 
Докл.:  проф. А. КЛИСАРОВА - Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 37
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
862-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните 
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна вх. № РД-8-9300/66/16.10.2006 год. и след спазване на процедурата по чл. 
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно 
заведение реши:

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена 
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение- “Междуобластен диспансер за 



онкологични заболявания със стационар “д-р Марко Антонов Марков” – Варна “ 
ЕООД.
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва: 

І етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 
изисквания към кандидатите; 

ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период; 

ІІІ етап - събеседване с кандидатите.

3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина и 
квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- квалификационна 
степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

б) кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по 
медицина, да имат придобита основна специалност,

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно икономист;

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен 
ако са реабилитирани.

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в 
Канцеларията на Общинския съвет, стая 301 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк" 
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или 
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с 
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост;

- автобиография;

- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в 
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и 
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на 
тяхното постъпване. 

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен 
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, 
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното 
заведение.



6. Общински съвет - Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение, 
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от 
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 
щатното разписание на персонала.

7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат 
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 301 в сградата на Община Варна, бул. "Осми 
приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация 
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията 
за организиране и провеждане на конкурса.

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:

8.1. На 10.12.2008 год. от 09.00 ч. Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря 
пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, 
подал заявлението.

8.2. В срок до 12.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява 
списък на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

8.3. В срок до 19.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря 
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява 
разработките на кандидатите и обявява списък на всички кандидати с техните оценки, както и 
списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

До третия етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка най-малко „мн.добър 
4,50” по шестобалната система.

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 
етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на 12.01.2009 г. от 09.00 
часа;

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен 
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в 
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да 
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- Варна решение, с което определя 
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. 

При равни други условия кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” 
по „здравен мениджмънт” или по „здравен мениджмънт и обществено здравеопазване” имат 
предимство пред тези със степен „бакалавър” и останалите кандидати.

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Варна, Комисията по 
провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в 
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.

       /резултати от поименно явно гласуване:
       за – 37, против – 0, въдържали се – 0, отсъстват – 14/

863-7-1. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове на 



комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар “д-р Марко 
Антонов Марков” – Варна “ ЕООД, както следва:

1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник

2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински съветник

3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански

4. д-р Янко Станев - общински съветник 

5. д-р Красимир Петров - общински съветник 

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

863-7-2. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Председател на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар “д-р Марко Антонов 
Марков” – Варна “ ЕООД проф. Анелия Клисарова- общински съветник. 

/за - 36, против – 0, въздържали се - 0/ 

863-7-3. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Секретар на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар “д-р Марко Антонов 
Марков” – Варна “ ЕООД Валерия Ангелова - общински съветник. 

/за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 

863-7-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно отНаредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар “д-р 
Марко Антонов Марков” – Варна “ ЕООД, да получи възнаграждение в размер на 100 лева 
общо за участията си в заседанията на Комисията.

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

864-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните 
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна вх. № РД-8-9300/66/16.10.2006 год. и след спазване на процедурата по чл. 
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно 
заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена 
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение - "Специализирана болница по 



очни болести за активно лечение-Варна" ЕООД. 
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва: 

І етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 
изисквания към кандидатите; 

ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период; 

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 

3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина и 
квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- квалификационна 
степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

б) кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по 
медицина, да имат придобита основна специалност,

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно икономист;

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен 
ако са реабилитирани.

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в 
Канцеларията на Общинския съвет, стая 301 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк" 
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или 
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с 
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост;

- автобиография;

- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в 
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и 
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на 
тяхното постъпване. 

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен 
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, 
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното 
заведение. 

6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение, 



незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от 
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 
щатното разписание на персонала. 

7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат 
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 301 в сградата на Община Варна, бул. "Осми 
приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация 
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията 
за организиране и провеждане на конкурса.

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:

8.1. На 10.12.2008 год. от 09.30 ч. Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря 
пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, 
подал заявлението.

8.2. В срок до 12.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява 
списък на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

8.3. В срок до 19.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря 
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява 
разработките на кандидатите и обявява списък на всички кандидати с техните оценки, както и 
списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

До третия етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка най-малко „мн.добър 
4,50” по шестобалната система.

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 
етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 12.01.2009 г. от 
13.00 часа;

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен 
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в 
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да 
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- Варна решение, с което определя 
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. 

При равни други условия кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” 
по „здравен мениджмънт” или по „здравен мениджмънт и обществено здравеопазване” имат 
предимство пред тези със степен „бакалавър” и останалите кандидати.

         В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет Варна, Комисията 
по провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в 
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.

       /резултати от поименно явно гласуване:
       за – 35, против – 0, въдържали се – 0, отсъстват – 16/

865-7-1. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 



"Специализирана болница по очни болести за активно лечение-Варна" ЕООД, както 
следва:

1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник

2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински съветник

3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански

4. д-р Янко Станев - общински съветник 

5. д-р Красимир Петров - общински съветник 

/за - 36, против – 0, въздържали се – 0/

865-7-2. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Председател на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Специализирана болница по очни болести за активно лечение-Варна" ЕООД проф. Анелия 
Клисарова- общински съветник. 

/за - 36, против –0., въздържали се – 0/

865-7-3. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Секретар на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Специализирана болница по очни болести за активно лечение-Варна" ЕООД Валерия 
Ангелова - общински съветник 

/за - 36, против –0., въздържали се – 0/

865-7-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно отНаредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Специализирана болница по очни болести за активно лечение-Варна" 
ЕООД, да получи възнаграждение в размер на 100 лева общо за участията си в заседанията на 
Комисията.

/за - 36, против – 0, въздържали се – 0/

866-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните 
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна вх. № РД-8-9300/66/16.10.2006 год. и след спазване на процедурата по чл. 
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно 
заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена 
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение - "Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД. 



2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва: 

І етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 
изисквания към кандидатите; 

ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период; 

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 

3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина и 
квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- квалификационна 
степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

б) кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по 
медицина, да имат придобита основна специалност,

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно икономист;

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен 
ако са реабилитирани.

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в 
Канцеларията на Общинския съвет, стая 301 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк" 
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или 
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с 
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост;

- автобиография;

- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в 
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и 
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на 
тяхното постъпване. 

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен 
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, 
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното 
заведение. 

6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение, 
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от 
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 



щатното разписание на персонала. 

7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат 
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 301 в сградата на Община Варна, бул. "Осми 
приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация 
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията 
за организиране и провеждане на конкурса.

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:

8.1. На 10.12.2008 год. от 10.00 ч.  Комисията за провеждане на конкурса заседава, като 
отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на 
кандидата, подал заявлението.

8.2. В срок до 12.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява 
списък на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

8.3. В срок до 19.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря 
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява 
разработките на кандидатите и обявява списък на всички кандидати с техните оценки, както и 
списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

До третия етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка най-малко „мн.добър 
4,50” по шестобалната система.

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 
етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 12.01.2009 г. от 
15.00 часа;

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен 
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в 
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да 
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет - Варна решение, с което определя 
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. 

При равни други условия кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” 
по „здравен мениджмънт” или по „здравен мениджмънт и обществено здравеопазване” имат 
предимство пред тези със степен „бакалавър” и останалите кандидати.

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Варна, Комисията по 
провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в 
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

867-7-1. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р 
Д. Стаматов”- Варна" ЕООД, както следва:



1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник

2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински съветник

3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански

4. д-р Янко Станев - общински съветник 

5. д-р Красимир Петров - общински съветник 

/за - 35, против – 0, въздържали се – 0/

867-7-2. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Председател на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. 
Стаматов”- Варна" ЕООД проф. Анелия Клисарова - общински съветник.

/за - 35, против – 0, въздържали се – 0/

867-7-3. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Секретар на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. 
Стаматов”- Варна" ЕООД Валерия Ангелова - общински съветник.

/за - 35, против – 0, въздържали се – 0/

867-7-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно отНаредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 
“проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД, да получи възнаграждение в размер на  100  лева 
общо за участията си в заседанията на Комисията.

/за - 35, против – 0, въздържали се – 0/

868-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните 
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна вх. № РД-8-9300/66/16.10.2006 год. и след спазване на процедурата по чл. 
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно 
заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена 
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение - "Диагностично-консултативен 
център І “Света Клементина"- Варна” ЕООД. 
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 



на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва: 

І етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 
изисквания към кандидатите; 

ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период; 

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 

3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина и 
квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- квалификационна 
степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

б) кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по 
медицина, да имат придобита основна специалност,

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно икономист;

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен 
ако са реабилитирани.

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в 
Канцеларията на Общинския съвет, стая 301 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк" 
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или 
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с 
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост;

- автобиография;

- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в 
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и 
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на 
тяхното постъпване. 

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен 
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, 
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното 
заведение. 

6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение, 
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от 
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 
щатното разписание на персонала. 



7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат 
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 301 в сградата на Община Варна, бул. "Осми 
приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация 
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията 
за организиране и провеждане на конкурса.

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:

8.1. На 10.12.2008 год. от 10.30 ч.  Комисията за провеждане на конкурса заседава, като 
отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на 
кандидата, подал заявлението.

8.2. В срок до 12.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява 
списък на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

8.3. В срок до 19.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря 
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява 
разработките на кандидатите и обявява списък на всички кандидати с техните оценки, както и 
списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

До третия етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка най-малко „мн.добър 
4,50” по шестобалната система.

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 
етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 13.01.2009 г. от 
09.00 часа;

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен 
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в 
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да 
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- Варна решение, с което определя 
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. 

При равни други условия кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” 
по „здравен мениджмънт” или по „здравен мениджмънт и обществено здравеопазване” имат 
предимство пред тези със степен „бакалавър” и останалите кандидати.

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Варна, Комисията по 
провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в 
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

869-7-1. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център І “Света Клементина"- Варна” ЕООД, както 
следва:

1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник



2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински съветник

3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански

4. д-р Янко Станев - общински съветник 

5. д-р Красимир Петров - общински съветник 

/за - 35, против – 0, въздържали се – 0/

869-7-2. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Председател на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център І “Света Клементина"- Варна” ЕООД проф. Анелия 
Клисарова - общински съветник.

/за - 35, против – 0, въздържали се – 0/

869-7-3. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Секретар на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център І “Света Клементина"- Варна” ЕООД Валерия 
Ангелова - общински съветник.

/за - 35, против – 0, въздържали се – 0/

869-7-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно отНаредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Диагностично-консултативен център І “Света Клементина"- Варна” ЕООД, 
да получи възнаграждение в размер на 100 лева общо за участията си в заседанията на 
Комисията.

/за - 35, против – 0, въздържали се – 0/

870-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните 
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна вх. № РД-8-9300/66/16.10.2006 год. и след спазване на процедурата по чл. 
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно 
заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена 
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение- "Диагностично-консултативен 
център “Свети Иван Рилски”- Аспарухово- Варна” ЕООД. 
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва: 



І етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 
изисквания към кандидатите; 

ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период; 

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 

3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина и 
квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- квалификационна 
степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

б) кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по 
медицина, да имат придобита основна специалност,

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно икономист;

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен 
ако са реабилитирани.

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в 
Канцеларията на Общинския съвет, стая 301 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк" 
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или 
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с 
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост;

- автобиография;

- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в 
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и 
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на 
тяхното постъпване. 

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен 
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, 
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното 
заведение. 

6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение, 
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от 
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 
щатното разписание на персонала. 

7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат 
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 301 в сградата на Община Варна, бул. "Осми 



приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация 
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията 
за организиране и провеждане на конкурса.

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:

8.1. На 10.12.2008 год. от 11.00 ч.  Комисията за провеждане на конкурса заседава, като 
отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на 
кандидата, подал заявлението.

8.2. В срок до 12.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява 
списък на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

8.3. В срок до 19.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря 
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява 
разработките на кандидатите и обявява списък на всички кандидати с техните оценки, както и 
списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

До третия етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка най-малко „мн.добър 
4,50” по шестобалната система.

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 
етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 13.01.2009 г. от 
13.00 часа;

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен 
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в 
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да 
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- Варна решение, с което определя 
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. 

При равни други условия кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” 
по „здравен мениджмънт” или по „здравен мениджмънт и обществено здравеопазване” имат 
предимство пред тези със степен „бакалавър” и останалите кандидати.

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Варна, Комисията по 
провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в 
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

871-7-1. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център “Свети Иван Рилски”- Аспарухово- Варна” 
ЕООД, както следва: 

1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник

2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински съветник



3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански

4. д-р Янко Станев - общински съветник 

5. д-р Красимир Петров - общински съветник 

/за - 35, против – 0, въздържали се – 0/

871-7-2. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Председател на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център “Свети Иван Рилски”- Аспарухово- Варна” ЕООД 
проф. Анелия Клисарова - общински съветник 

/за - 35, против – 0, въздържали се – 0/

871-7-3. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Секретар на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център “Свети Иван Рилски”- Аспарухово- Варна” ЕООД 
Валерия Ангелова - общински съветник.

/за - 35, против – 0, въздържали се – 0/

871-7-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно отНаредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Диагностично-консултативен център “Свети Иван Рилски”- Аспарухово- 
Варна” ЕООД, да получи възнаграждение в размер на 100 лева общо за участията си в 
заседанията на Комисията. 

/за - 35, против – 0, въздържали се – 0/

872-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните 
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна вх. № РД-8-9300/66/16.10.2006 год. и след спазване на процедурата по чл. 
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно 
заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена 
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение- "Диагностично-консултативен 
център ІІІ- Варна" ЕООД. 

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва: 

І етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 
изисквания към кандидатите; 



ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период; 

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 

3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина и 
квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- квалификационна 
степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

б) кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по 
медицина, да имат придобита основна специалност,

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно икономист;

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен 
ако са реабилитирани.

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в 
Канцеларията на Общинския съвет, стая 301 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк" 
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или 
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с 
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост;

- автобиография;

- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в 
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и 
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на 
тяхното постъпване. 

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен 
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, 
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното 
заведение. 

6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение, 
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от 
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 
щатното разписание на персонала. 

7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат 
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 301 в сградата на Община Варна, бул. "Осми 
приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация 
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията 



за организиране и провеждане на конкурса.

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:

8.1. На 10.12.2008 год. от 11.30 ч.   Комисията за провеждане на конкурса заседава, като 
отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на 
кандидата, подал заявлението.

8.2. В срок до 12.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява 
списък на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

8.3. В срок до 19.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря 
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява 
разработките на кандидатите и обявява списък на всички кандидати с техните оценки, както и 
списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

До третия етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка най-малко „мн.добър 
4,50” по шестобалната система.

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 
етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 13.01.2009 г. от 
15.00 часа;

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен 
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в 
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да 
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- Варна решение, с което определя 
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. 

При равни други условия кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” 
по „здравен мениджмънт” или по „здравен мениджмънт и обществено здравеопазване” имат 
предимство пред тези със степен „бакалавър” и останалите кандидати.

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Варна, Комисията по 
провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в 
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

873-7-1.  На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център ІІІ- Варна" ЕООД, както следва:

1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник

2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински съветник

3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански

4. д-р Янко Станев - общински съветник 



5. д-р Красимир Петров - общински съветник 

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

873-7-2. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Председател на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център ІІІ- Варна" ЕООД проф. Анелия Клисарова - общински 
съветник. 

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

873-7-3.   На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Секретар на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център ІІІ- Варна" ЕООД Валерия Ангелова - общински 
съветник. 

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

873-7-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Диагностично-консултативен център ІІІ- Варна" ЕООД, да получи 
възнаграждение в размер на 100 лева общо за участията си в заседанията на Комисията.

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

874-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните 
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна вх. № РД-8-9300/66/16.10.2006 год. и след спазване на процедурата по чл. 
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно 
заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена 
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение- "Диагностично-консултативен 
център ІV- Варна" ЕООД. 

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва: 

І етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 
изисквания към кандидатите; 

ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период; 

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 



3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина и 
квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- квалификационна 
степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

б) кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по 
медицина, да имат придобита основна специалност,

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно икономист;

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен 
ако са реабилитирани.

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в 
Канцеларията на Общинския съвет, стая 301 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк" 
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или 
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с 
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост;

- автобиография;

- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в 
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и 
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на 
тяхното постъпване. 

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен 
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, 
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното 
заведение. 

6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение, 
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от 
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 
щатното разписание на персонала. 

7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат 
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 301 в сградата на Община Варна, бул. "Осми 
приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация 
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията 
за организиране и провеждане на конкурса.

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:



8.1. На 10.12.2008 год. 12.00 ч.   Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря 
пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, 
подал заявлението.

8.2. В срок до 12.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява 
списък на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

8.3. В срок до 19.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря 
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява 
разработките на кандидатите и обявява списък на всички кандидати с техните оценки, както и 
списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

До третия етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка най-малко „мн.добър 
4,50” по шестобалната система.

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 
етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 14.01.2009 г. от 
09.00 часа;

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен 
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в 
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да 
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- Варна решение, с което определя 
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. 

При равни други условия кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” 
по „здравен мениджмънт” или по „здравен мениджмънт и обществено здравеопазване” имат 
предимство пред тези със степен „бакалавър” и останалите кандидати.

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Варна, Комисията по 
провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в 
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

875-7-1.  На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център ІV- Варна" ЕООД, както следва:

1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник

2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински съветник

3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански

4. д-р Янко Станев - общински съветник 

5. д-р Красимир Петров - общински съветник 

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

875-7-2.   На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 



провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Председател на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център ІV- Варна" ЕООД проф. Анелия Клисарова - общински 
съветник.

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

875-7-3. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Секретар на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център ІV- Варна" ЕООД Валерия Ангелова - общински 
съветник. 

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

875-7-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно отНаредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Диагностично-консултативен център ІV- Варна" ЕООД, да получи 
възнаграждение в размер на 100 лева общо за участията си в заседанията на Комисията.

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

876-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните 
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна вх. № РД-8-9300/66/16.10.2006 год. и след спазване на процедурата по чл. 
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно 
заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена 
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение- "Диагностично-консултативен 
център V - Варна “Света Екатерина" ЕООД. 
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва: 

І етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 
изисквания към кандидатите; 

ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период; 

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 

3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина и 
квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- квалификационна 



степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

б) кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по 
медицина, да имат придобита основна специалност,

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно икономист;

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен 
ако са реабилитирани.

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в 
Канцеларията на Общинския съвет, стая 301 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк" 
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или 
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с 
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост;

- автобиография;

- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в 
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и 
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на 
тяхното постъпване. 

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен 
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, 
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното 
заведение. 

6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение, 
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от 
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 
щатното разписание на персонала. 

7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат 
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 301 в сградата на Община Варна, бул. "Осми 
приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация 
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията 
за организиране и провеждане на конкурса.

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:

8.1. На 10.12.2008 год. 13.30 ч.   Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря 
пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, 
подал заявлението.



8.2. В срок до 12.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява 
списък на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

8.3. В срок до 19.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря 
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява 
разработките на кандидатите и обявява списък на всички кандидати с техните оценки, както и 
списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

До третия етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка най-малко „мн.добър 
4,50” по шестобалната система.

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 
етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 14.01.2009 г. от 
11.00 часа;

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен 
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в 
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да 
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- Варна решение, с което определя 
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. 

При равни други условия кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” 
по „здравен мениджмънт” или по „здравен мениджмънт и обществено здравеопазване” имат 
предимство пред тези със степен „бакалавър” и останалите кандидати.

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Варна, Комисията по 
провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в 
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

877-7-1.  На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център V- Варна “Света Екатерина" ЕООД, както следва:

1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник

2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински съветник

3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански

4. д-р Янко Станев - общински съветник 

5. д-р Красимир Петров - общински съветник 

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

877-7-2.  На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Председател на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 



"Диагностично-консултативен център V- Варна- “Света Екатерина" ЕООД проф. Анелия 
Клисарова - общински съветник. 

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

877-7-3.  На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Секретар на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център V- Варна- “Света Екатерина" ЕООД Валерия Ангелова 
- общински съветник. 

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

877-7-4.  На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно отНаредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Диагностично-консултативен център V- Варна- “Света Екатерина" ЕООД, 
да получи възнаграждение в размер на 100 лева общо за участията си в заседанията на 
Комисията.

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

878-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните 
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна вх. № РД-8-9300/66/16.10.2006 год. и след спазване на процедурата по чл. 
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно 
заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена 
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение- "Диагностично-консултативен 
център “Чайка" ЕООД. 

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва: 

І етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 
изисквания към кандидатите; 

ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период; 

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 

3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина и 
квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- квалификационна 
степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 



б) кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по 
медицина, да имат придобита основна специалност,

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно икономист;

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен 
ако са реабилитирани.

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в 
Канцеларията на Общинския съвет, стая 301 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк" 
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или 
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с 
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост;

- автобиография;

- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в 
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и 
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на 
тяхното постъпване. 

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен 
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, 
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното 
заведение. 

6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение, 
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от 
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 
щатното разписание на персонала. 

7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат 
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 301 в сградата на Община Варна, бул. "Осми 
приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация 
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията 
за организиране и провеждане на конкурса.

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:

8.1. На 10.12.2008 год. 14.00 ч. Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря 
пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, 
подал заявлението.

8.2. В срок до 12.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява 
списък на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на 



Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

8.3. В срок до 19.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря 
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява 
разработките на кандидатите и обявява списък на всички кандидати с техните оценки, както и 
списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

До третия етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка най-малко „мн.добър 
4,50” по шестобалната система.

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 
етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 14.01.2009 г. от 
15.00 часа;

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен 
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в 
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да 
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- Варна решение, с което определя 
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. 

При равни други условия кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” 
по „здравен мениджмънт” или по „здравен мениджмънт и обществено здравеопазване” имат 
предимство пред тези със степен „бакалавър” и останалите кандидати.

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Варна, Комисията по 
провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в 
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

879-7-1.  На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД, както следва: 

1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник

2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински съветник

3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански

4. д-р Янко Станев - общински съветник 

5. д-р Красимир Петров - общински съветник 

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

879-7-2. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Председател на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД проф. Анелия Клисарова - общински 
съветник. 



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

879-7-3. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Секретар на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД Валерия Ангелова - общински 
съветник.

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

879-7-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно отНаредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД, да получи 
възнаграждение в размер на 100 лева общо за участията си в заседанията на Комисията.

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

880-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните 
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна вх. № РД-8-9300/66/16.10.2006 год. и след спазване на процедурата по чл. 
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно 
заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена 
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение- "Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар-Варна" ЕООД. 

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва: 

І етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 
изисквания към кандидатите; 

ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период; 

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 

3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина и 
квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- квалификационна 
степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

б) кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по 
медицина, да имат придобита основна специалност,

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно икономист;



г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен 
ако са реабилитирани.

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в 
Канцеларията на Общинския съвет, стая 301 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк" 
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или 
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с 
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост;

- автобиография;

- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в 
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и 
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на 
тяхното постъпване. 

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен 
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, 
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното 
заведение. 

6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение, 
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от 
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 
щатното разписание на персонала. 

7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат 
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 301 в сградата на Община Варна, бул. "Осми 
приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация 
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията 
за организиране и провеждане на конкурса.

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:

8.1. На 10.12.2008 год. 14.30 ч. Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря 
пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, 
подал заявлението.

8.2. В срок до 12.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява 
списък на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

8.3. В срок до 19.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря 
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява 
разработките на кандидатите и обявява списък на всички кандидати с техните оценки, както и 



списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

До третия етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка най-малко „мн.добър 
4,50” по шестобалната система.

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 
етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 15.01.2009 г. от 
09.00 часа;

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен 
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в 
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да 
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет - Варна решение, с което определя 
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. 

При равни други условия кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” 
по „здравен мениджмънт” или по „здравен мениджмънт и обществено здравеопазване” имат 
предимство пред тези със степен „бакалавър” и останалите кандидати.

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Варна, Комисията по 
провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в 
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

881-7-1. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-Варна" 
ЕООД, както следва:

1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник

2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински съветник

3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански

4. д-р Янко Станев - общински съветник 

5. д-р Красимир Петров - общински съветник 

/за - 34, против – 0, въздържали се – 1/

881-7-2.  На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Председател на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-Варна" ЕООД 
проф. Анелия Клисарова - общински съветник.

 /за - 34, против – 0, въздържали се – 1/

881-7-3. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 



провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Секретар на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-Варна" ЕООД 
Валерия Ангелова - общински съветник.

/за - 34, против – 0, въздържали се – 1/

 881-7-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно отНаредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на "Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-
Варна"ЕООД, да получи възнаграждение в размер на 100 лева общо за участията си в 
заседанията на Комисията.

/за - 34, против – 0, въздържали се – 1/

882-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните 
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна вх. № РД-8-9300/66/16.10.2006 год. и след спазване на процедурата по чл. 
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно 
заведение реши:

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена 
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение-“Дентален център І- Варна” 
ЕООД. 

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва: 

І етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 
изисквания към кандидатите; 

ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период; 

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 

3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по стоматология 
/дентална медицина/ и квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- 
квалификационна степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по 
медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

б) кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по 
стоматология /дентална медицина/, да имат придобита основна специалност,

в) имат най-малко пет години трудов стаж като стоматолог /дентален лекар/ или съответно 
икономист;



г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен 
ако са реабилитирани.

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в 
Канцеларията на Общинския съвет, стая 301 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк" 
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:

- заявление за участие в конкурса;

- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или 
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с 
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост;

- автобиография;

- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в 
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и 
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на 
тяхното постъпване. 

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен 
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, 
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното 
заведение. 

6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение, 
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от 
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 
щатното разписание на персонала. 

7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат 
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 301 в сградата на Община Варна, бул. "Осми 
приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация 
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията 
за организиране и провеждане на конкурса.

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:

8.1. На 10.12.2008 год. 15.00 ч. Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря 
пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, 
подал заявлението.

8.2. В срок до 12.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява 
списък на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

8.3. В срок до 19.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря 
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява 
разработките на кандидатите и обявява списък на всички кандидати с техните оценки, както и 



списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

До третия етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка най-малко „мн.добър 
4,50” по шестобалната система.

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 
етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 15.01.2009 г. от 
13.00 часа;

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен 
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в 
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да 
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- Варна решение, с което определя 
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. 

При равни други условия кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” 
по „здравен мениджмънт” или по „здравен мениджмънт и обществено здравеопазване” имат 
предимство пред тези със степен „бакалавър” и останалите кандидати.

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Варна, Комисията по 
провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в 
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.

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

883-7-1. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
“Дентален център І- Варна” ЕООД, както следва:

1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник

2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински съветник

3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански

4. д-р Янко Станев - общински съветник 

5. д-р Красимир Петров - общински съветник 

/за - 33, против – 0, въздържали се – 1/

883-7-2. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Председател на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
“Дентален център І- Варна” ЕООД проф. Анелия Клисарова - общински съветник.

/за - 33, против – 0, въздържали се – 1/

883-7-3. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 



от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Секретар на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
“Дентален център І- Варна” ЕООД Валерия Ангелова - общински съветник. 

/за - 33, против – 0, въздържали се – 1/

883-7-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно отНаредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на “Дентален център І- Варна” ЕООД, да получи възнаграждение в размер на 
100 лева общо за участията си в заседанията на Комисията.

/за - 33, против – 0, въздържали се – 1/

884-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните 
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна вх. № РД-8-9300/66/16.10.2006 год. и след спазване на процедурата по чл. 
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно 
заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена 
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение- “Амбулатория - групова практика 
за специализирана медицинска помощ - Център за психично здраве – Варна” ЕООД. 

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва: 

І етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 
изисквания към кандидатите; 

ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период; 

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 

3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина и 
квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- квалификационна 
степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

б) кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по 
медицина, да имат придобита основна специалност,

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно икономист;

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен 
ако са реабилитирани.

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в 
Канцеларията на Общинския съвет, стая 301 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк" 
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:



- заявление за участие в конкурса;

- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или 
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с 
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост;

- автобиография;

- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в 
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и 
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на 
тяхното постъпване. 

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен 
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, 
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното 
заведение. 

6. Общински съвет - Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение, 
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от 
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 
щатното разписание на персонала. 

7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат 
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 301 в сградата на Община Варна, бул. "Осми 
приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация 
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията 
за организиране и провеждане на конкурса.

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:

8.1. На 10.12.2008 год. 15.30 ч. Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря 
пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, 
подал заявлението.

8.2. В срок до 12.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява 
списък на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

8.3. В срок до 19.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря 
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява 
разработките на кандидатите и обявява списък на всички кандидати с техните оценки, както и 
списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

До третия етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка най-малко „мн.добър 
4,50” по шестобалната система.

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 



етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 15.01.2009 г. от 
15.00 часа;

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен 
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в 
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да 
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- Варна решение, с което определя 
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. 

При равни други условия кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” 
по „здравен мениджмънт” или по „здравен мениджмънт и обществено здравеопазване” имат 
предимство пред тези със степен „бакалавър” и останалите кандидати.

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Варна, Комисията по 
провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в 
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това.

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

885-7-1. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
“Амбулатория - групова практика за специализирана медицинска помощ - Център за 
психично здраве – Варна” ЕООД, както следва:

1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник

2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински съветник

3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански

4. д-р Янко Станев - общински съветник 

5. д-р Красимир Петров - общински съветник 

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

885-7-2. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Председател на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
“Амбулатория- групова практика за специализирана медицинска помощ- Център за психично 
здраве – Варна” ЕООД проф. Анелия Клисарова - общински съветник. 

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

885-7-3. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Секретар на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
“Амбулатория- групова практика за специализирана медицинска помощ- Център за психично 
здраве – Варна” ЕООД Валерия Ангелова - общински съветник 



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

885-7-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на “Амбулатория- групова практика за специализирана медицинска помощ- 
Център за психично здраве – Варна” ЕООД, да получи възнаграждение в размер на 100 лева 
общо за участията си в заседанията на Комисията.

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

886-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните 
заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 
55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена от Министъра на 
здравеопазването и Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна вх. № РД-8-9300/66/16.10.2006 год. и след спазване на процедурата по чл. 
66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала в долупосоченото лечебно 
заведение реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена 
отговорност с общинско имущество- лечебно заведение- “Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД. 

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва: 

І етап- проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените 
изисквания към кандидатите; 

ІІ етап- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период; 

ІІІ етап- събеседване с кандидатите. 

3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:

а) притежават образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина и 
квалификация по здравен мениджмънт или притежават образователно- квалификационна 
степен "магистър" по икономика и управление, с призната специалност по медицинска 
информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването; 

б) кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по 
медицина, да имат придобита основна специалност,

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно икономист;

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен 
ако са реабилитирани.

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в 
Канцеларията на Общинския съвет, стая 301 в Община Варна, бул. "Осми приморски полк" 
№ 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" следните документи:

- заявление за участие в конкурса;



- дипломи за образователно - квалификационна степен, съгласно изискванията- оригинал или 
нотариално заверено копие. Квалификация по здравен мениджмънт по смисъла на Наредба 
№ 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения се удостоверява с 
документите, посочени в пар. 3 от Заключителните разпоредби на посочената Наредба;

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост;

- автобиография;

- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в 
непрозрачен запечатан плик, върху който се изписва името и адреса на участника и 
наименованието на лечебното заведение и се завеждат в специален регистър по реда на 
тяхното постъпване. 

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се поставя в отделен 
непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с документите за участие в конкурса.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, 
деня и часа на приемане на заявлението, входящия номер и наименованието на лечебното 
заведение. 

6. Общински съвет- Варна задължава настоящия управител на лечебното заведение, 
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от 
кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 
щатното разписание на персонала. 

7. В седмодневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите могат да получат 
в Канцеларията на Общинския съвет, стая № 301 в сградата на Община Варна, бул. "Осми 
приморски полк" № 43, при Началника на отдел "Канцелария Общински съвет" информация 
относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурса, изготвени от Комисията 
за организиране и провеждане на конкурса. 

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в сградата на 
Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43 на следните дати и часове:

8.1. На 10.12.2008 год. от 16.00 ч. Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря 
пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, 
подал заявлението.

8.2. В срок до 12.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса обявява 
списък на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

8.3. В срок до 19.12.2008 год. включително Комисията за провеждане на конкурса отваря 
пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява 
разработките на кандидатите и обявява списък на всички кандидати с техните оценки, както и 
списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

До третия етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка най-малко „мн.добър 
4,50” по шестобалната система.

8.4. Събеседването с кандидатите да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория 
етаж в сградата на Община Варна, бул. "Осми приморски полк" № 43, на 16.01.2009 г. от 



09.00 часа;

9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за публикуване в един централен 
и един местен всекидневник от Дирекция “Здравно развитие” на Община Варна в 
седемдневен срок от датата на приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на 
Община Варна и в Интернет страницата на Община Варна.

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му да 
изготви и предложи за одобрение от Общински съвет- Варна решение, с което определя 
кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. 

При равни други условия кандидатите с образователно-квалификационна степен „магистър” 
по „здравен мениджмънт” или по „здравен мениджмънт и обществено здравеопазване” имат 
предимство пред тези със степен „бакалавър” и останалите кандидати.

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет - Варна, Комисията по 
провеждането на конкурса да обяви класирането на таблото за обяви на Община Варна и в 
Интернет страницата на Община Варна и да уведоми участниците в конкурса за това. 

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

887-7-1. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за членове на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД, както следва:

1. правоспособен юрист - Валерия Ангелова - общински съветник

2. магистър по медицина - проф. Анелия Клисарова - общински съветник

3. представител на Районния център по здравеопазване – Варна- д-р Веселин Балкански

4. д-р Янко Станев - общински съветник 

5. д-р Красимир Петров - общински съветник 

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

887-7-2. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Председател на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД проф. Анелия 
Клисарова - общински съветник.

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

887-7-3. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, издадена 
от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна избира за Секретар на 
комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД Валерия 
Ангелова - общински съветник.

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



887-7-4. На основание чл. 5, ал. 1, изр. последно отНаредба № 9/26.06.2000 г. за условията и 
реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 
Закона за лечебните заведения /ДВ бр. 55/07.07.2000 год., посл. изм. ДВ бр. 4/13.01.2006 год./, 
издадена от Министъра на здравеопазването, Общински съвет - Варна решава всеки от 
членовете на комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане 
управлението на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” 
ЕООД, да получи възнаграждение в размер на  100 лева общо за участията си в заседанията 
на Комисията. 

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

888-7. На основание  чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет-Варна решава лицата, спечелили конкурс за 
управители на  лечебните заведения – еднолични търговски дружества,  при сключване на 
договор за управление да отговарят на следните изисквания, а именно:

• да не извършват конкурентна дейност на здравното заведение; 
• да не извършват от свое или чуждо име търговски сделки; 
• да нямат регистрация като еднолични търговци; 
• да не участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена 

отговорност; 
• да не заемат длъжност в ръководни органи на други дружества; 
• да не са управители, контрольори и членове на изпълнителни  или контролни органи 

на друго държавно или общинско търговско дружество; 
• да не са общински съветници, кметове и зам. кметове и други на които със закон или 

друг нормативен акт е забранено да упражняват такава дейност; 
• да декларират трудовите си правоотношения и да прекратят същите към момента на 

сключване на договора за управление. 

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

889-7. На основание  чл.21, ал.1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 44, ал. 1, т.7 от 
ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9300/68/16.10.2008 г., 
Общински съвет-Варна:

1. Задължава Кмета на Община Варна да прекрати процедурите за избор на изпълнител на 
малка обществена поръчка открити с решение № 2795/14.08.2008 на Кмета на Община 
Варна, с предмет:1. “Доставка и отпускане на медикаменти за стимулация по “Програма 
инвитро (ІVF)” към Община Варна” и решение № 2796/14.08.2008 на Кмета на Община 
Варна, за избор на изпълнител на малка обществена поръчка с предмет: 2. “Извършване на 
услуги – процедури по асистирана репродукция по “Програма инвитро (ІVF)” към Община 
Варна”.

2. Задължава Кмета на Община Варна да проведе открита процедура по реда на ЗОП, за 
избор на изпълнител на обществена поръчка и сключване Рамково споразумение с предмет: 
Избор на изпълнител ”Медицински центрове за асистирана репродукция и извършване на 
инвитро (ІVF)” процедура, имплантация.

3. Задължава Кмета на Община Варна да проведе открита процедура по реда на ЗОП, за 
избор на изпълнител на обществена поръчка и сключване на договор във връзка с 
необходимата медикаментозна терапия. 

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

890-7. На основание  чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА във връзка  с чл. 102 от ЗЛЗ и по 
докладна записка от д-р Свилен Андонов – управител на ДКЦ ІІ “Свети Иван Рилски”–



Аспарухово-Варна ЕООД с вх. № РД-8-9903/38/31.07.2008 г., Общински съвет - Варна решава 
да бъде разкрита аптека в сградния фонд на "Диагностично-консултативен център “Свети 
Иван Рилски”- Аспарухово- Варна” ЕООД – филиал кв. Галата - наем за 50 кв.м. за срок от 
пет години.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

по точка  осма от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Обществен ред и сигурност”  
относно: 

- приемане на „Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета 2008 г. – 2011 г.”;

- приемане на “План за управление при кризи” на Община Варна. 

Докл.:  Кр. МАРИНОВ - Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 30
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
891-8.    На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 1 и §4  от преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за защита на животните /ДВ бр. 13 от 08.02.2008 г./ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/64/06.06.2008 г., Общински съвет 
- Варна приема Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета 2008 г. – 2011 г.,  съгласно приложение № 1.

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

892-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 13 и т. 23  от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 и чл. 19, т. 
6 от Закона за управление при кризи /ДВ бр. 19 от 01.03.2005 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 
78/28.09.2007 г./  и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-
9302/165/16.09.2008 г., Общински съвет-Варна приема “План за управление при кризи” на 
Община Варна, съгласно приложение № 2.  

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

по точка  девета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Наименования”  относно:

- именуване на улицата, която е продължение на ул. “Мир”, след обръщача на новия 
Хлебозавод, находяща се в кв. 24 по плана на СО „Сотира”, гр. Варна, с наименованието 
улица "Мир";

- именуване на улицата  находяща се в кв. 45 на с. Константиново, община Варна, с 
наименованието улица "Рила";

- задължаване Кмета на Община Варна в срок от два месеца от датата на настоящото да 
определи експертна група, която да предложи промяна на небългарските имена на улици, 
площади местности, находящи се на територията на Община Варна, по целесъобразност, и да 
ги представи на ВрК “Наименования”.

Докл.: доц. К. ТРОШЕВ – Председател ВрК

Общ брой присъстващи общински съветници – 28
Общински съвет – Варна прие следните



Р Е Ш Е Н И Я :
893-9. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  по предложение на Кмета на район 
"Приморски" при Община Варна с вх. № РД- 8-9100/344/13.06.2008г., Общински съвет-Варна 
именува улицата, която е продължение на ул. “Мир”, след обръщача на новия Хлебозавод, 
находяща се в кв. 24 по плана на СО „Сотира”, гр. Варна, с наименованието улица "Мир".

/за - 26, против – 0, въздържали се – 0/

894-9. На основание чл. 21, ал.1, т.18 от ЗМСМА и  по предложение на Кмета на кметство 
"Константиново" при Община Варна с вх. № ОС-5-1000/61/21.04.2006г., Общински съвет-
Варна именува улицата,  находяща се в кв. 45 на с. Константиново, община Варна, с 
наименованието улица "Рила".

/за - 27, против – 0, въздържали се – 0/

895-9. На основание чл. 21, ал.1, т.18 и чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
задължава Кмета на Община Варна в срок от два месеца от датата на приемане на 
настоящото решение да определи експертна група, която да предложи промяна на 
небългарските имена на улици, площади местности, находящи се на територията на Община 
Варна, по целесъобразност, и да ги представи на ВрК “Наименования”.

/за - 26, против – 1, въздържали се – 1/

по точка  десета от дневния ред

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

-  даване на съгласие да бъде отпусната сума от 500 лв. на Виктория Божидарова Христова; 

-   даване на съгласие да се преобразува ЦДГ № 25 "Люляче" в ОДЗ cъc същият номер и име – 
ОДЗ № 25 "Люляче", поради разкриването на яслена група, в резултат от строително 
разширение с нов корпус в двора на детската градина. 

Докл.: проф. Н. ДЖАГАРОВ – Председател ВрК

Общ брой присъстващи общински съветници – 30
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
896-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във 
връзка с Раздел III, т.1 на Общинската програма за мерките за насърчаване на творческите 
възможности и потребности на деца и студенти с изявени дарби и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-8-1300(3)19.09.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие в 
рамките на неусвоените средства от посочената програма да бъде отпусната сума от 500 лв. 
на Виктория Божидарова Христова.

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

897-10. На основание чл.10, ал.6 от ЗНП, чл. 15, ал. l от ППЗНП и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-8-9302(50)18.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
да се преобразува ЦДГ № 25 "Люляче" в ОДЗ cъc същият номер и име – ОДЗ № 25 "Люляче", 
поради разкриването на яслена група, в резултат от строително разширение с нов корпус в 
двора на детската градина. 

   /за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 

898-10. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-9302(190)14.10.2008 г., Общински съвет - Варна 
определя цена за право на участие с доклад и/или научно съобщение в Националната 



конференция с международно участие "Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI 
век” за 2008 год. в размер на 20 /двадесет/ лева. 

/за – 27, против – 0, въздържали се – 0/ 

по точка  единадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура, вероизповедания, 
медии”  относно: 

- откриване на процедура по деактуване в публична общинска собственост на имот-държавна 
собственост, представляващ Дом на писателя, съставляващ имот пл. №1, кв.108 по плана на 
7-ми подрайон-Варна, находящ се на ул.”Крали Марко” № 11 в гр.Варна; 

- утвърждаване на Решение на ПК “Култура, вероизповедания, медии”, прието с Протокол № 
19 от 06.10.2008 г., за финансиране на проекти в изкуството и културата;

- утвърждаване на Решение на ПК “Култура, вероизповедания, медии”, прието с Протокол № 
19 от 06.10.2008 г., за финансиране на проекти в изкуството и културата;

- прехвърляне на средствата в размер от 200 000 лв. от § 51, “Основен ремонт ДМА” в § 1098 
Други Некласифицирани разходи от Дейност 7/32/759 “Други дейности по културата”.

Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 32
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
899-11. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.109, ал.1 и ал.2 и чл. 114 
от ППЗДС /ДВ бр.78/26.09.2006 г./, Общинският съвет – Варна задължава Кмета на Община 
Варна и Председателя на Общински съвет – Варна в срок до един месец от приемането на 
 настоящото решение да направят постъпки пред Областната управа – Варна за откриване на 
процедура по деактуване в публична общинска собственост на имот - държавна собственост, 
представляващ Дом на писателя /сгради и земя/, съставляващ имот пл. № 1, кв. 108 по плана 
на 7-ми подрайон -Варна, находящ се на ул. „Крали Марко” № 11 в гр. Варна. 

Сградата след актуването и като общинска собственост да бъде използвана за Дом на 
творците, за провеждането на творчески срещи, работа с младите творци, редакция на 
литературно-художествени издания и др. 

След деактуването на имота от държавна в публична-общинска собственост Общински съвет 
– Варна да приеме Статут за ползването на имота, съобразно горепосоченото предназначение.

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

900-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с “Принципи за 
финансиране на проекти в изкуството и културата”, приети с решение на Общински 
съвет № 1495-9(23)/09.02.2005 г., Общински съвет – Варна,  утвърждава Решение на ПК 
“Култура, вероизповедания, медии”, прието с Протокол № 19 от 06.10.2008 г., за финансиране 
на проекти в изкуството и културата, съгласно приложение № 1. 

                   Проектите трябва да бъдат реализирани най-късно до 31.03.2009 и да се 
предоставят финансови отчети за изразходване на получените средства в срок до 31.03.2009 г.

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

901-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с “Принципи за 
финансиране на проекти в изкуството и културата”, приети с решение на Общински 
съвет № 1495-9(23)/09.02.2005 г., Общински съвет – Варна,  утвърждава Решение на ПК 



“Култура, вероизповедания, медии”, прието с Протокол № 19 от 06.10.2008 г., за финансиране 
на проекти в изкуството и културата, съгласно приложение № 2. 

                   Проектите трябва да бъдат реализирани най-късно до 31.03.2009 и да се 
предоставят финансови отчети за изразходване на получените средства в срок до 31.03.2009 г.

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

902-11. На основание чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна решава да отпадне от разглеждане на настоящото заседание на 
Общинскя съвет проекто-решението от ПК „Култура, вероизповедания, медии” относно 
прехвърляне на средства от бюджет 2008 на Община Варна в размер от 200 000 лв. от § 51, 
“Основен ремонт ДМА” в § 1098 Други Некласифицирани разходи от Дейност 7/32/759 
“Други дейности по културата”, които средства да бъдат използвани за съвместни проекти 
между Радио Варна и Община Варна. 

      /за – 28, против – 0, въздържали се – 4/ 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ

Финансирани от община Варна по § 10-98 на дейн. 7/32/759 „Други
дейности по културата”. Творчески проекти от бюджета на Община Варна

І. КНИГИ
1. Турхан Расиев – за издаване на хумористичната книга „С перо от Пегас”- 2000 лв.;
2. Атанас Липчев – за издаване на романа „Фустанела” – 3 000 лв. 
3. Сашо Анастасов – за издаване на „Джаз енциклопедия” и подготовка на изложба с 
портрети  на джаз-музиканти – 3 500 лв. 
4. Александър Чакъров – за издаване на роман – 3 000 лв. 
5.Атанас Стойчев – за сборника с разкази „Тъмната страна на мъжа” – 2 500 лв. 
6. Валентина Плачкинова – за издаване сборник с разкази „Риза на оранжеви райета” – 3 500 
лв. 
7.Издателство „Славена” – за проекта „Варненци четат български писатели” – поредица от 
издания с творби на български писатели-класици от преп. Паисий Хилендарски до наши дни 
– 2 500 лв. 
8. ЕООД „Елга - Живко Желев” – за издаване на книга за деца с описания на български 
народни и семейни празници с много илюстрации и с произведения от български писатели. – 
5 000 лв. 
ІІ. ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА
1. Радко Мурзов – за подготовката на художествената му изложба  „Портретът” с  портрети  
ни видни варненци – 1 200 лв.

2. За закупуване картини за Регионалната библиотека „Пенчо Славейков” - Варна на 
съвременни художници – илюстратори, живописци и графици – 5 500 лв.

3. Пламена Димитрова-Рачева – за книгата „REC – видеоарт от Варна” – 5 000 лв.
ІІІ. МУЗИКА 
1.Мартин Георгиев – за изпълнение и запис на СД на „Соната за флейта и пиано – 6 000 лв. 



ІV. МАСОВИ ПРОЯВИ 
1. Петранка Димитрова – за провеждане на творческа дискусия, концерт на млади 

изпълнители и рекламно-пропагандни материали на тема „Намери своя път” – 6 000 
лв. 

2. За провеждане на творческа дискусия и демонстрация на филми на тема „Природа и 
култура” – 3 600 лв. 

3. Варненска и Великопреславска митрополия – за провеждане на Национална 
конференция „Държава, църква, духовна просвета” –    4 000 лв. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ

Финансирани от община Варна по § 10-98 на дейн. 7/32/759 „Други
дейности по културата”. Производство на културни продукти и продукции от бюджета на 

Община Варна

1. Компакт- диск „Йоско Йосифов. Диригент и композитор” – 10 000 лв. 
2. Компакт – диск с изпълнения на млади народни певци от Варна на автентични 

народни песни от Варненския край – 10 000 лв. 
3. Компакт-диск с изпълнения на рок-групи от Варна – 10 000 лв. 
4. Компакт-диск „Сопрани и тенори от Варна” – 10 000 лв. 
5. Компакт-диск „Актьори от Варна: монолози и рецитали” –10 000 лв. 
6. Компакт диск „Диригентите на Варна” – 10 000 лв. 
7. Енциклопедичен справочник на улиците във Варна – 11 000 лв. 
8. д-р Нели Божкова – за издаване на книгата „Петър Райчев в певческото изкуство на 

Варна” – 4 000 лв. 
9. Милко Димитров – за издаване на книгата „Държавен симфоничен оркестър – Варна. 

Летопис (1946-1956)” – 3 800 лв. 
10.Алеко К. Константинов – за издаване на книгата „Михаил Колони като революционер, 

стопански деец и кмет” – 1 900 лв. 
11.Стефан Цонев – документален ТВ филм за кандидатурата на Варна за европейска 

столица на културата – 4 000 лв. 
12.ТВ филм за историята и настоящето на район „Приморски” – 7  000 лв. 
13. Създаване на DVD с пълна информация за всички институти на културата, творчески 

организации и сдружения, училища по изкуствата, галерии и др. – 10 000 лв. 
по точка  дванадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки дейности и спорт”  
относно: 

- промяна в „Наредба за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и европейски 
първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 2008 год.;

- материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати  на спортисти и треньори.

Докл.:  Т. МУТАФОВ - Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 35
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я :
903-12.   На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 ЗМСМА, Общински съвет-
Варна допълва чл. 1, чл. 2, чл. 3, чл. 6.1, чл. 8, чл. 9, чл. 10 и чл. 12 от Наредбата за 
материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали 



високи спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи 
и световни рекорди през 2008 год., като в чл. 1 след израза "класиране на ..." се добавя израза 
"олимпийски игри", в чл. 3 след израза "при участие в ..." се добавя израза "олимпийски 
игри", в чл. 5 след думата "когато" се добавя израза "олимпийските игри"и във всички 
посочени членове на наредбата след "т. 2" да се добавят и "т. 3", След допълнението, 
посочените текстове от Наредбата придобиват следния вид: 

"Чл.1. Състезателите, постигнали високи спортни резултати в крайното класиране на 
олимпийски игри, световни и европейски първенства и купи по олимпийски и 
неолимпийски спортове и дисциплини, получават материално стимулиране в лева, както 
следва: ... " 

Чл.2. Състезателите от различните възрастови групи, постигнали високи спортни резултати 
по т.1, т.2 и т. 3 получават награди в размер както следва:

• Мъже/Жени – 100 % от предвидените финансови средства по Таблица 1 
• Младежи – 80 % от предвидените финансови средства по Таблица 1 
• Юноши – 60 % от предвидените финансови средства по Таблица 1 
• Кадети – 50 % от предвидените финансови средства по Таблица 1 

Чл.3. Състезателите, постигнали високи спортни резултати при участие в олимпийски игри, 
световни и европейски първенства по съответните дисциплини за лека атлетика в зала и 
плуване на 25 метров басейн, получават награди в размер на 100 % от наградите по чл. 1, т. 1, 
т. 2 и т. 3 на тази наредба. 

Чл.5. В случаите, когато олимпийските игри, световните и европейски първенства се 
провеждат едновременно с общо класиране, състезателите получават награда по чл.1 за по-
високото класиране. 

Чл.6.1. Състезателите, участващи в състава на щафети по лека атлетика и плуване, 
многоместни лодки при гребане и кану-каяк, ансамбъл при художествена гимнастика, 
акробатика, аеробика и други, при които класирането е постигнато от двама и повече 
спортисти, всеки от състезателите получава по равна сума средства в рамките до 70% от 
материалното стимулиране за индивидуално класиране по чл. 1, т. 1, т. 2 и т. 3. 

Чл.8. В случаите, когато в едно първенство има отделни състезания за индивидуално и 
отборно класиране с раздаване на два комплекта медали, всеки от състезателите, взел участие 
в отборното първенство, получава 50% по чл. 1, т. 1, т. 2 и т. 3. 
Чл.9. Състезателите по вдигане на тежести получават награди по чл. 1, т. 1, т. 2 и т. 3. от 
настоящата инструкция за постигнатите високи резултати в двубоя. 

Чл. 10. Личните треньори от варненските спортни клубове с принос за постигнати високи 
спортни резултати на техни състезатели по чл.1, т.1, т.2 и т.3 получават материално 
стимулиране до 80% от общия размер на материалното стимулиране на своите състезатели.

Чл.12.  Състезатели, постигнали високи спортни резултати по чл.1, т.1, т.2 и т.3 за 
инвалидизирани спортисти получават материално стимулиране за Световни и  Европейски 
първенства като за неолимпийски спортове и дисциплини." 

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

904-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 
2 предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. и по докладна записка с вх. МДС-8-3500/169/09.04.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 500 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Тодор Пламенов Тодоров от СК “ТИМ” - Варна за постигнато ІІІ-то 



място на Световно първенство по муай-тай в категория над 91 кг.

    Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и eвропейски първенства, световни и eвропейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

905-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 
2 предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. и по докладна записка с вх. МДС-8-3500/169/09.04.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 500 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Любомир Иванов Николаев от СК “ТИМ” - Варна за постигнато ІІІ-то 
място на Световно първенство по муай-тай в категория над 63,5 кг.

    Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

906-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с 
чл. 1, т. 2, предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. и по докладна записка с вх. МДС-8-3500/169/09.04.2008 г., 
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 600 лв. за материално стимулиране 
за постигнати високи спортни резултати на Красимир Георгиев Димов, като личен треньор 
на  Тодор Тодоров и Любомир Николаев за постигнато ІІІ-то място на Световно първенство 
по муай-тай

       Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 



    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

907-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 
2 предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
световни и европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. и по докладна записка с вх. МДС-8-3500/176/17.04.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 500 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Димитър Петев Илиев от СК “Аргус” - Варна за постигнато І-во 
място на Световно първенство по муай-тай в категория до 81 кг.

    Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

908-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с 
чл. 1, т. 2, предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. и по докладна записка с вх. МДС-8-3500/169/09.04.2008 г., 
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 600 лв. за материално стимулиране 
за постигнати високи спортни резултати на Николай Иванов Скипарнов, като личен 
треньор на  Димитър Илиев за постигнато І-во място на Световно първенство по муай-тай в 
категория до 81 кг.

       Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:



за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

909-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 
1 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2008 г. и по 
предложение на Дирекция “Младежки дейности и спорт” с вх. № ОС-8-9302(163)11.09.2008г., 
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 10 000 лв. за материално стимулиране 
за постигнати високи спортни резултати на Румяна Димитрова Нейкова за постигнато І-во 
място на Олимпийски игри Пекин 2008 г.

  Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

910-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с 
чл. 1, т. 1 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. по предложение на Дирекция “Младежки дейности и спорт” с вх. № ОС-8-
9302(163)11.09.2008г., Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 8 000 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Сия Сотирова 
Нейкова, като личен треньор на  Румяна Нейкова за постигнато І-во място на Олимпийски 
игри Пекин 2008 г.

       Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

911-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 
2 предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
световни и европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. и по докладна записка с вх. ОС-8-9302/179/03.10.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 3 000 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 



спортни резултати на Хенрих Кокончев и Георги Георгиев от СК „Черно море Бриз” - Варна 
за постигнато ІІІ място на Световно първенство по ветроходство в клас „470”.

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

912-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 
1 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2008 г. и по 
докладна записка с вх. ОС-8-9302/179/03.10.2008 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 8 000 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 
резултати на Стела Алдомирова Енева за постигнато второ място на  Пара Олимпийски 
игри Пекин 2008

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

 /резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

913-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с 
чл. 1, т. 1 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. по предложение на Дирекция “Младежки дейности и спорт” с вх. ОС-8-
9302/179/03.10.2008 г., Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 6 400 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Георги Спасов Гулев, 
като личен треньор на  Стела Енева за постигнато второ място на  Пара Олимпийски игри 
Пекин 2008

       Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 



    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

914-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 
1 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 2008 г. и по 
докладна записка с вх. ОС-8-9302/179/03.10.2008 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 3 000 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 
резултати на Иванка Славова Колева за постигнато шесто място на  Пара Олимпийски игри 
Пекин 2008.

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

915-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с 
чл. 1, т. 1 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. по предложение на Дирекция “Младежки дейности и спорт” с вх. ОС-8-
9302/179/03.10.2008 г., Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 2 400 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Георги Иванов 
Сакеларов, като личен треньор на  Иванка Колева за постигнато шесто място на  Пара 
Олимпийски игри Пекин 2008

       Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:



за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

916-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 
2 предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
световни и европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. и по докладна записка с вх. МДС-8-3500/333/03.10.2008., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 1 500 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Станчо Алексиев Чанев от „Спортен моделклуб – Варна” за 
постигнат сребърен медал в клас C3 на Световно първенство по корабомоделизъм.

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и Световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

917-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 
2 предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
световни и европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. и по докладна записка с вх. МДС-8-3500/333/03.10.2008., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 1 000 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Стойчо Славов Василев от „Спортен моделклуб – Варна” за постигнат 
бронзов медал в клас C1 на Световно първенство по корабомоделизъм.

    

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

918-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 
2 предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
световни и европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. и по докладна записка с вх. МДС-8-3500/333/03.10.2008., Общински съвет – Варна 



решава да отпусне сумата от 1 000 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Славян Русев Нарлев от „Спортен моделклуб – Варна” за постигнат 
бронзов медал в клас C6B на Световно първенство по корабомоделизъм.

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

  /резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

919-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 
2 предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
световни и европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. и по докладна записка с вх. МДС-8-3500/333/03.10.2008., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 1 000 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Сашко Любомиров Доковски от „Спортен моделклуб – Варна” за 
постигнат бронзов медал в клас C1 на Световно първенство по корабомоделизъм.

Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 г. за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

920-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 
3 предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
световни и европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. и по докладна записка с вх. МДС-8-3500/333/03.10.2008., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 700 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Георги Владимиров Миров от „Спортен моделклуб – Варна” за 
постигнат бронзов медал в клас А1 и VI-то място в клас B1 на Европейско първенство по 
корабомоделизъм.

    Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 



световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

921-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 
3 предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
световни и европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. и по докладна записка с вх. МДС-8-3500/333/03.10.2008., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 1 140 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Ивайло Николаев Виденов от „Спортен моделклуб – Варна” за 
постигнат златен медал в клас B1 и IV-то място в клас A1 на Европейско първенство по 
корабомоделизъм за юноши.

    Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/      

922-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11 и чл. 14 във връзка с чл. 1, т. 
3 предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2  от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на 
световни и европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 
2008 г. и по докладна записка с вх. МДС-8-3500/333/03.10.2008., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 600 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Боян Николаев Николов от „Спортен моделклуб – Варна” за 
постигнат сребърен медал на Европейско първенство по корабомоделизъм за юноши.

    Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2008 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.



/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

923-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.10, чл.11 и чл. 14 във връзка с 
чл. 1, т. 3, предложение 2 от таблица 1 във връзка с чл. 2 от Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. и по докладна записка с вх. МДС-8-3500/333/03.10.2008., 
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 950 лв. за материално стимулиране 
за постигнати високи спортни резултати на Владимир Георгиев Миров, като личен треньор 
на Георги Миров и юношите Ивайло Виденов и Боян Николов от „Спортен моделклуб – 
Варна”.  

       Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в т.VIII на 
общинска Програма “Спорт” – 2007 за награждаване по Наредбата за материално 
стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица постигнали високи 
спортни резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски купи и 
световни рекорди през 2008 г. 

    На основание чл. 14 от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, 
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и 
европейски първенства, световни и европейски купи и световни рекорди  през 2008 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед в изпълнение 
на горепосоченото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

по точка  тринадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Опазване и възпроизводство на 
околната среда” относно:

- употреба на торби и пликове от неразградими полимерни материали за околната среда.

Докл.:   Др. ДОНЧЕВ - Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 35
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
924-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна реши:

1. Възлага на Кмета на Община Варна до края на 2009 година да проведе широка 
разяснителна кампания сред обществеността за вредното въздействие от употребата 
на торбите и пликовете от неразградими полимерни материали за околната среда. 

2. Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме мерки за насърчаване използването 
във всички търговски обекти на торби и пликове произведени от биоматериали, плат, 
дегрален, или друг бързо разграждащ се материал. 

3. Възлага на Кмета на Община Варна да разработи и предложи до края на 2009 година 
план за действие и за поетапно ограничаване и забрана до края на 2010 година 
употребата на торби и пликове от неразградими полимерни материали и отстраняване 
на вредните последици от тяхната употреба на територията на общината. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  четиринадесета от дневния ред



ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК ПК „Архитектура, строителство, 
устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места” 
относно:
- даване на  съгласие на г-жа Диана Добрева Райкова да пристрои тераса към собствения си 
апартамент, находящ се в ж.к. “Вл.  Варненчик”, бл. 405, ап. 73, ет. 1, вх. 7; 

- даване на  съгласие на г-н Петър Пенчев Петров да пристрои тераса към собствения си 
апартамент, находящ се в ж.к. “Младост”, бл. 115, ап. 1, ет. 1, вх. 11;

- даване на съгласие на г-жа Диана Василева Стоянова и г-н Красимир Петков Стоянов да 
пристроят тераса към собствения си апартамент, находящ се в ж.к. “Вл.  Варненчик” бл. 405, 
ап. 3, ет. 1, вх. 18;

- даване на съгласие Община Варна да участва при изготвянето на районна устройствена 
схема за територията на област Варна и участието й в разходите по финансиране на 
заданието за изработване на районна устройствена схема. 

Докл.:    Вл. ТОНЕВ - Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 39
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
925-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3, изреч. 2 от ЗУТ, във връзка 
с чл. 104, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
34013/10.09.2008г., Общински съвет-Варна дава съгласие на г-жа Диана Добрева Райкова да 
пристрои тераса към собствения си апартамент, находящ се в ж.к. “Вл.  Варненчик”, бл. 405, 
ап. 73, ет. 1, вх. 7.

Възлага на Кмета на Община Варна да изготви писмено съгласие и уведоми 
заинтересованото лице. 
/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

926-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3, изреч. 2 от ЗУТ, във връзка 
с чл. 104, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
25589/04.07.2008г., Общински съвет-Варна дава съгласие на г-н Петър Пенчев Петров да 
пристрои тераса към собствения си апартамент, находящ се в ж.к. “Младост”, бл. 115, ап. 1, 
ет. 1, вх. 11.

Възлага на Кмета на Община Варна да изготви писмено съгласие и уведоми 
заинтересованото лице.

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

927-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 183, ал. 3, изреч. 2 от ЗУТ, във връзка 
с чл. 104, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
11591/01.09.2008г., Общински съвет-Варна дава съгласие на г-жа Диана Василева Стоянова и 
г-н Красимир Петков Стоянов да пристроят тераса към собствения си апартамент, находящ се 
в ж.к. “Вл.  Варненчик” бл. 405, ап. 3, ет. 1, вх. 18

Възлага на Кмета на Община Варна да изготви писмено съгласие и уведоми 
заинтересованото лице.

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

928-14. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 118, ал. 1 и ал. 
2 и чл. 119 ЗУТ и по предложение на Председателя на Общински съвет-Варна с вх. № ОС-8-
9300/51/16.10.2008г., Общински съвет-Варна:



1. Дава съгласие Община Варна да участва при изготвянето на районна устройствена схема за 
територията на област Варна – общини Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, 
Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово.

2. Дава съгласие Община Варна да участва в разходите по финансиране на заданието за 
изработване на районна устройствена схема, като един от участниците в изработването на 
схемата, като поеме 38,07 (тридесет и осем цяло и седем стотни)%, равняващ се на 5 711 (пет 
хиляди седемстотин единадесет) лв. от разходите. Изработването на заданието да бъде 
възложено при спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Наредбата за 
възлагане на малки обществени поръчки.

3. Упълномощава Кмета да извърши всички необходими действия и да подпише съответните 
документи за изпълнение на взетите по т. 1 и 2 решения.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 1, въздържали се – 6, отсъстват – 12/ 

по точка  петнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Попълване и излизане от съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 39
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
929-15. На основание чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет – Варна освобождава общинския съветник Емил Радев  от 
състава на ПК „Благоустройство и комунални дейности”.

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

930-15. На основание чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет – Варна освобождава общинския съветник Октай Мустафов 
от състава на ПК „Младежки дейности и спорт”.

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

931-15. На основание чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет – Варна освобождава общинския съветник д-р Янко Станев 
от състава на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество”.

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

932-15. На основание чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет – Варна освобождава общинския съветник Красимир 
Симов от състава на ПК „Правна комисия”.

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

933-15. На основание чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет – Варна освобождава общинския съветник  Снежана 
Донева от състава на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество”.

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/



934-15-1. На основание чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет – Варна освобождава общинския съветник Пламен Начков 
от състава на ПК „Благоустройство и комунални дейности”.

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

934-15-2. На основание чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет – Варна включва общинския съветник Пламен Начков в 
състава на ПК „Социални дейности и жилищна политика”.

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

935-15. На основание чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет – Варна освобождава общинския съветник   Владимир 
Тонев от състава на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество”.

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

936-15-1. На основание чл. 17, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет – Варна освобождава общинския съветник   Стелиян 
Севастиянов от състава на ПК „Правна комисия”.

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

936-15-2. На основание чл. 19, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет – Варна включва общинския съветник   Стелиян 
Севастиянов в състава на ПК „Благоустройство и комунални дейности”. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  шестнадесета от дневния ред

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

- увеличаване числеността на персонала на Общинско предприятие “Спортни имоти” с 18 
щ.бр. и  промяна в Правилника в съответствие с увеличената численост на персонала на 
Общинско предприятие “Спортни имоти”.

- преструктуриране на Общинско предприятие “Спорт за всички” и приемане на нова 
организационно-управленска структура.

Докл.:д-р Я. СТАНЕВ – Зам.председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 31
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
937-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 от ЗОС и 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9302/96/15.10.2008г., Общински съвет 
– Варна увеличава числеността на персонала на Общинско предприятие “Спортни имоти” с 
18 щ.бр. и изменя Правилника в съответствие с увеличената численост на персонала на 
Общинско предприятие “Спортни имоти”, както следва:

От 01 ноември 2008 г. 
1. Отговорник техническа поддръжка – 1 бройка; 



2. Лаборант - химик – 1 бройка; 
3. Работници поддръжка – 2 бройка; 
4. Счетоводител – 1 бройка; 
5. Гардеробиерки – 3 бройка; 
6. Разпоредителки – 3 бройка; 
7. Хигиенистки – 2 бройка; 
8. Масажисти – 2 бройка; 
9. Инструктор аеробика – 1 бройка; 

От 01 януари 2009 г. 
1. Инструктор фитнес - център – 2 бройка; 

                                                Общо – 18 бройки.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 23, против – 11, въздържали се – 4, отсъстват – 13/ 
938-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 от ЗОС и 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-8-9302/170/24.09.2008г., Общински 
съвет – Варна преструктурира Общинско предприятие “Спорт за всички” и приема нова 
организационно-управленска структура, съгласно Приложение № 1.

     Общински съвет – Варна одобрява промени в Правилника за дейността на Общинско 
предприятие “Спорт за всички”, съобразно новата организационно-управленска структура на 
предприятието.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 11/ 

по точка  седемнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Вземане на решение относно поставяне на паметни плочи в гробищен мемориал 
на територията на старите гробища, намиращи се в р-н „Владислав Варненчик”. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 31
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
939-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 10 от „Правилник за поставяне на 
паметници, мемориални знаци и художествени пластики на територията на Община Варна", 
във връзка с изх. № РД-0801-204/21.07.2008 г. на р-н „Вл. Варненчик”, Общински съвет – 
Варна решава да бъдат поставени паметни плочи в гробищен мемориал на територията на 
старите гробища, намиращи се в р-н „Владислав Варненчик”, както следва:

1. Да бъде поставен надгробен знак и плоча в памет на загиналите руски воини през 1828 – 
1830 г.

2. Да бъде поставен надгробен знак и плоча в памет на руските воини, паднали за 
освобождението на Варна и Варненски регион през Руско-турската освободителна война 
1877 – 1878 г.

3. Да бъде поставен надгробен знак и плочи в памет на първите заселници, основатели на 
днешния район „Владислав Варненчик.

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

по точка  осемнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение относно удължаване срока на 



безвъзмездно право на ползване на част от общински имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Шипка” № 2 ъгъла с бул. „Княз Борис І” № 15 от сдружение „Агенция за икономическо 
развитие – Варна”. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 38
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е :
940-18. На основание чл. 21, ал. 1, т . 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 от ЗОС и във връзка с чл. 106 
от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-3-9200/617/19.05.2008 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие за сключване на анекс към Договор № Д-3-
9200/617/24.07.2003 г., сключен с „Агенция за икономическо развитие – Варна” за 
учредено безвъзмездно право на ползване върху част от общински имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Шипка” № 2 ъгъла с бул. „Княз Борис 1” № 15, представляващ част от втори етаж 
на сградата, а именно: коридор /помещение № 10/, три стаи /помещения №№ 5, 6 и 7/, 
килер /помещение № 9/ и санитарен възел /WC № 1/ с обща площ 58,21 /петдесет и осем цяло 
двадесет и един/ кв.м – предмет на АОС № 244/02.09.1997 г., като срока на договора бъде 
удължен на 8 /осем/ години, считано от датата на сключване на Договор № Д-3-
9200/617/24.07.2003 г.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

по точка  деветнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение на Общинския съвет № 
493-7(7)/21.05.2008 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 39
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
941-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и във връзка с писмо изх. № 90-04-
975/16.10.2008 год. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 
Общински съвет-Варна изменя поради допусната очевидна фактическа грешка свое решение 
№ 493-7/7/21.05.2008 год., като вместо израза „3 185 кв.м. идеални части от имот-държавна 
собственост, представляващ ПИ № 4581/ч/=451, кв.27, по плана на 26 м.р., целия с площ от 
29 000 кв.м., описан в АДС № 3325/23.02.2001 г., попадащи в предвиденото за изграждане 
второ пътно платно на бул. “Христо Смирненски”, в участъка бул. “Вл.Варненчик” и бул. 
“Сливница”, да се чете: „правото на собственост върху част от имот-частна държавна 
собственост, включваща 3 185 /три хиляди сто осемдесет и пет/ кв. метра от поземлен 
имот № 451 /четиристотин петдесет и едно/, с площ 29 000 /двадесет и девет хиляди/ 
кв.метра, кв. 27 /двадесет и седем/ по плана на 26 /двадесет и шести/ микрорайон на гр. 
Варна, община Варна, ограничена от границите на уличната регулация на бул. „Христо 
Смирненски” в участъка от бул. „Владислав Варненчик” до бул. „Сливница”, съгласно 
скица изх. № 514/25.03.2008 год. на Община Варна...”. Имотът е описан в АДС № 
3325/23.02.2001 г. и попада в предвиденото за изграждане второ пътно платно на бул. 
“Христо Смирненски”, в участъка бул. “Вл.Варненчик” и бул. “Сливница”.” 

След изменението поради допуснатата очевидна фактическа грешка, решението придобива 
следния вид: 



„На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 54, ал. 1 от Закона за държавната 
собственост и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-
0600/300/09.04.2008 г., Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да 
придобие безвъзмездно по реда на чл. 54 ЗДС правото на собственост върху част от 
имот-частна държавна собственост, включваща 3 185 /три хиляди сто осемдесет и пет/ 
кв. метра от поземлен имот № 451 /четиристотин петдесет и едно/, с площ 29 000 
/двадесет и девет хиляди/ кв.метра, в кв. 27 /двадесет и седем/ по плана на 26-ти 
/двадесет и шести/ микрорайон на гр. Варна, община Варна, ограничена от границите 
на уличната регулация на бул. „Христо Смирненски” в участъка от бул. „Владислав 
Варненчик” до бул. „Сливница”, съгласно скица изх. № 514/25.03.2008 год., издадена от 
Община Варна. Имотът е описан в АДС № 3325/23.02.2001 г. и попада в предвиденото за 
изграждане второ пътно платно на бул. “Христо Смирненски”, в участъка бул. 
“Вл.Варненчик” и бул. “Сливница”.” 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

по точка  двадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Допълване на решение на Общински съвет – Варна № 5278-2(57)/19.09.2007 г. и 
удължаване срока на договора за наем, предмет на посоченото решение.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 38
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
942-20. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, Общински съвет-Варна допълва свое 
решение № 5278-2/57/19.09.2007 год. със следния текст: След израза „5 /пет/ години” се 
добавя израза „за целите на проект по Програма ФАР 2006 ВG 2006/018-343.01.01-
„Създаване и функциониране на „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца в 
неравностойно положение на възраст от 7 до 18 години в град Варна”.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 ЗМСМА и чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6 НРУПСЧОВКТД във 
връзка с чл. 229, ал. 2 ЗЗД, Общински съвет-Варна, в качеството си на упражняващ правата 
на едноличния собственик на капитала на “ДКЦ V – Варна - Св. Екатерина” ЕООД, дава 
съгласие да бъде удължен срока на сключения въз основа на решение № 5278-2/57/19.09.2007 
год. на ОбС-Варна договор за наем изх. № 353-1/15.10.2007 год. за помещения, находящи се в 
сградата на дружеството, с наемател сдружение с нестопанска цел “Евроинтеграция”, от 5 
/пет/ на 6 /шест/ години.

Възлага на управителя на дружеството да извърши необходимите действия по изпълнение на 
горното решение. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

по точка  двадесет и първа от дневния ред

ОТНОСНО: Вземане на решение относно връщане на Варненска митрополия в цялостен 
пълен размер собствеността на църквата, разположена в централния гробищен парк, гр. 
Варна.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 37



Общински съвет – Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я : 

943-21. На основание чл. 21, ал. 1, т . 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 5 от ЗОС и чл. 96 във връзка с 
чл. 92, ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община Варна 
да дари Ритуалния дом /Параклис/ ведно с отстъпено право на строеж върху УПИ ІV-8,9,10 
„Стари гробища”, кв. 27 по плана на 26 м.р. гр. Варна, при граници: ул. „Андрей Сахаров”, 
асфалтова площадка, алея със застроена площ от 136 кв.м, находящ се на ул. „Андрей 
Сахаров” № 1, гр. Варна, описан в АОС № 4053/21.10.2006 г. на Българската Православна 
Църква представлявана от Варненския и Великопреславски Митрополит Кирил.

Възлага на Кмета на Община Варна да изготви заповед и сключи договор за дарение с 
Българската Православна Църква, представлявана от Варненския и Великопреславски 
Митрополит Кирил.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

по точка  двадесет и втора от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение относно предоставяне сума в размер на 
50 000 лв. за нуждите на Дом на инвалидите, находящ се в гр. Варна,  ж.к. „Чайка”, бл. 67.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 36
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
944-22-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на Община Варна да организира извършването на авариен ремонт – 
смяна на дограмата и остъкляване на Дом на инвалидите, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
„Чайка”, бл. 67, като средствата бъдат осигурени от § „Аварийни ремонти” от бюджета на 
Община Варна за 2008 г.

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

944-22-2. Общински съвет – Варна решава в Бюджет 2009 на Община Варна, съобразно 
доказана необходимост, да бъде предвидена конкретна сума за финансиране на проектиране и 
цялостен ремонт на Дома на инвалидите, находящ се в гр. Варна,  ж.к. „Чайка”, бл. 67.

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/


