
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    № 16

от заседание, проведено на 20.07.2009 г. 

по точка  първа от дневния ред
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.

Данчо СИМЕОНОВ
Изразявам удовлетворението си от това, че един от проблемите които бях поставил, е решен – 
това е във връзка с отговора на Кмета на община Варна за детската градина, за която 
говорихме, за сградата на „Д-р Головина” – възложено е, има решения и в бюджета за 2009 г.в 
„Образование” ще се заложат средства, за което благодаря. Всеки път, когато посоча място за 
детска градина се решава въпроса, така че може би сега ще подскажа за средношколските 
общежития на „Колони” – може би там някъде може да се предприемат някакви подобни 
действия.

Имам въпрос за подлезите на Варна – кога ще станат проходими през нощта за гражданите, 
виждам един много пространен отговор, но за съжаление не виждам те действително ще 
бъдат отворени за гражданите, подлезите да бъдат осветени и охранявани, за да се чустват 
гражданите на Варна в безопасност.

По отношение на въпросите, които искам да задам, са два:

Първо, преди около два месеца говорихме, че Варна няма рибарско пристанище. И тъй като 
тогава казахте, че ще помогнете на рибарите и юридически, и по друг начин, аз очаквам 
какво повече за тези два месеца е направено за ситуиране на рибарско пристанище във Варна 
и да отделим въпроса за лодкостоянките на рибарите – във Варна има над 3 000 лодки, че и 
повече. 

Вторият ми въпрос е свързан с линейния ускорител. Община Варна е изразходвала 850 хлв.за 
помещенията за линейния ускорител, но от информация която върви в медицинските среди се 
оказва, че многократно обещаваните пари в размер на 10 млн.лв.от Правителството в оставка 
се оказва, че не е кандидатствано въобще за тези пари. Министър Желев идва тук, правиха се 
копки и т.н.,т.е. ако няма линеен ускорител, въпроса ми е за какво са дадени тези пари?

Веселин МАРЕШКИ
Имам няколко въпроса, за съжаление някои от тях ги поставям вече повече от година, това 
означава че бавно се намира решения.

Единият въпрос е във връзка с жалба от граждани на Варна, които са отбелязали че са 
избиратели в същия район, във връзка с наистина много масовото навлизане на автомобили в 
района на кортовете – всички сме за спорта, отпред се направи много хубав паркинг; въпроса 
на хората е кога най-после ще бъде решен този проблем, защото освен спортистите там има 
майки с деца, инвалиди и хора, които просто се разхождат.

Второ, вече няма да питам какво става с Козирката, ще задам по друг начин въпроса. Без 
значение какъв е казуса там, моля да ни уведомите какъв е срока, в който ще бъде решен 
проблема с Козирката. Там също има много спекулации, няма да навлизаме в цялата 
документация на този проблем; просто ме интересува кога ще бъде решен проблема с 
Козирката.

Третият ми въпрос е свързан с транспорта на Варна и предлагам уважавания от нас колега, 



който стана шеф на комисията по Транспорт плюс човек от администрацията да ги изпратим 
в побратимения ни град Пловдив и да се ориентират защо във Варна билетчето за градския 
транспорт е с 25 % по-скъпо от Пловдив и как тези хора там още не са фалирали; ако ние не 
можем да се справим, да потърсим опита от хора, които са се справили с този проблем.

Четвъртият ми въпрос е пак свързан, според мен, с управленска немощ и то според мен не на 
ниво Кмет, но според мен някое от нивата отдолу подливат вода на Кмета и затова беше и 
моето предложение за създаване на работна група – става дума за т.нар. Блок 108 – започнат 
преди много години, тригодишния срок с фирмата завършва септември месец, започна се 
малко, вдигнаха се 1-2 етажа и работата пак спря. Мога да се обзаложа, че администрацията 
няма капацитет в останалия двегодишен срок от мандата да се справи с този проблем и за да 
не се стига до там /например както над 20 години е стояла поликлиниката в „Младост”/, ние 
като група сме готови да съдействаме с професионален капацитет, за да подпомогнем 
администрацията в решаването на този проблем.

Пламен НАЧКОВ
Искам да поставя на вашето внимание две питания. Едното е свързано с подобряване 
вътрешната среда в автобусите за пътуване в масовия градски транспорт. В летния сезон сме, 
става въпрос за ползването на климатиците в автобусите. В момента проветрението вътре в 
автобусите е на естествената вентилация. Едно от условията да кандидатстват фирмите-
превозвачи беше автобусите да са с климатици, което ще създаде по-добра среда  и 
възможности за нормално пътуване.

Вторият ми въпрос е свързан с подобряване организацията на движението през летния сезон, 
най-вече свързан с поставения светофар на „Бриз”. Когато потока в летния сезон е 
съсредоточен към почивните зони Зл.пясъци и Дружба, особено след вчерашния дъжда, а и 
почти всяка събота и неделя, когато варненци се прибират от курортните зони, трябва да се 
подобри начина на организация и пропускливост на този светофар, за да не създава колони 
по магистралата, това е главен път и основна входна артерия на града и светофара се явява 
причина за задръствания в определени моменти.

Веселин МАРЕШКИ
Ако може при запознаването ни с документацията за „Градски транспорт” да ни се даде 
информация с колко Община Пловдив субсидира градския транспорт там и с колко Община 
Варна субсидира варненския, за да можем да направи по-добро и точно сравнение.

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна

Честито на новите общински съветници, честито и на новите места, на които седнаха във 
връзка с разместванията които се извършват – това е нова обстановка, разбира се, пожелавам 
на всички успешна работа. И да уточня във връзка с местата – няма значение къде са седнали, 
стига да работят така, както са обещали – в името и в полза на нашия град.

Линейният ускорител – от тук нататък връзката е с вас, вие чрез нас – към новото 
ръководство на МЗ, тъй като проекта в момента е МРРБ. В никакъв случай не бива да се 
прави внушението, че парите които Община Варна тепърва предстои да даде за изграждане 
на бункера /те не са дадени още в размера, който Вие цитирахте/ са изгубени средства – те 
няма да бъдат такива, ако новото ръководство на МЗ подсигури тези 5 млн.лв., за които ние 
сме кандидатствали. Не се съмнявам.

Козирката – фактическата ситуация е такава: предварителното изпълнение на моята заповед 
за освобождаване на тези помещения е спряно от съда. Съдът ще се занимава с този спор 
през м.септември. Но аз ще бъда благодарен, ако г-н Марешки ми каже какво очаква да стане 
там – като човек – какви са му желанията, пък ще видим във времето дали съдът ще 
откликне; хубаво е да се види какви са Вашите очаквания...

Блок 108 – Вашата формулировка е плод на Вашето виждане, общинските съветници да се 



запознаят с документацията, моля да преценят какви са следващите ходове; документацията е 
много богата в тази насока... 

Г-н Начков, защо чрез мен задавате въпрос на ръководството на „Градски транспорт”, така 
или иначе вие сте собственици на тази фирма – извикайте ги и им поставете въпроса. Те са 
избрани от вас, което означава, че се ползват от вашето доверие; вашето доверие е висока 
оценка за техните професионални качества.

„Бриз” – ситуацията на „Бриз” се разиграваше на практика, само че неконтролирано. В 
момента има, т.е. събота-неделя, в определени части на денонощието има задръствания, но 
има регулатор. Това е повишената сигурност. Горното кръстовище се облекчи. Има 
възможност напрежението на „Бриз” да бъде преместено още по към града чрез създаване на 
друга връзка, защото задръстването идва от тези които идват от плажа и се прибират към 
града – т.е.левия завой, но за да бъде изградена тази връзка са необходими отчуждавания от 
частни собственици /в района на „Пикадили” и освен това - тази връзка минава през имот, 
собственост на Министерството на отбраната/. Това са пречките. А защо беше изградено – 
защото на Траката нямаше и тази възможност за регулиране. 

За субсидията в Пловдив е друг въпрос, трябва да се осигури действително информация 
каква е субсидията. Аз се връщам от Пловдив и с колеги от тяхната администрация споделих 
за много успешни практики в нашия град. Възможно е да има някаква друга посока на 
информация, нямам представа каква е субсидията.

За дискусията по мистериозното намаляване на туристическата такса в нашия град ще дойда 
лично, отивам да водя оперативката, но на тази дискусия ще присъствам лично.

Пламен НАЧКОВ
След като изслушах отговора на Кмета по двата поставени от мен въпроси, този който е 
свързан с организацията на движението, донякъде съм удовлетворен, че все пак има виждане 
в кратки срокове да се реши този проблем, защото не само високата моторизация в града, но 
и пропускателната възможност на тази магистрала е ограничена с тези светофари, защото 
магистрала светофари не съм виждал до сега да има.

Не мога обаче да се съглася с отговора по отношение на „Градски транспорт”, ние може да 
представляваме собственика, но този, който организира и контролира изпълнението на 
конкурсните условия когато някой е спечелил обществена поръчка, е Кметът – той е 
възложител и той трябва да се вслушва в сигналите които ние подаваме, а не ние като 
съветници да ходим да говорим с този или с онзи превозвач. Няколко години поред поставям 
на Вашето внимание и все още този проблем не е решен. Много добре е написано в договора 
с превозвачите какви са техните ангажименти; да не минавам пък по контролните механизми 
за отчитане на разходите за транспортни услуги в града.

Считам, че този отговор, който бе прехвърлен на отговорността аз да си потърся как да реша 
проблема, аз мога да го потърся и без намесата на Кмета.

Веселин МАРЕШКИ
Г-н Кмете, нищо не казахте по проблема с наводняването на Морската градина в района на 
тенис-кортовете от автомобили.

Второ, чуваме два пъти оправдания, в крайна сметка подсказвам, че администрацията явно не 
може да се справи с проблемите и съвсем добронамерено Ви казвам, че ние сме готови да Ви 
помогнем в решаването на проблемите, за да не се окаже, че в края на мандата Ви хората ще 
останат с горчивина, че дали ви едно сериозно доверие, а Вие не можете да се справите 
отчасти с жилищната криза, защото там Общината има да взема доста апартаменти. Това 
нещо е свързано отчасти и с надменното отношение на един от Вашите заместници по 
проблема. 



В крайна сметка всички договори са подписани от Общината, така че Вие не можете  да се 
оправдавате и за обществената поръчка за строителството и за другите, не можете да се 
оправдавате с някой друг и с някакви преписки за това, че в крайна сметка блокът не върви.

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на Община Варна

Г-н Начков, това не магистрала, където е изграден светофара, за да не Ви учудва, че на 
магистрала има изграден светофар. В резултатите на взетите мерки – дали се харесват на 
някого  или не, попадат в личния му маршрут, дразнят го – вземете справката за ПТП, 
загиналите, ранените, материалните щети – от година на година те падат – това е важното. 
Липсваше регулатор на този светофар. В хаоса на Траката може да създава опашки обратния 
завой в определени части на деня далеч не, той създава регламент кой кога минава.  Може да 
изчакаш два-три сеанса на светофара, но минаваш на собствено основание. Това е важното в 
случая. Ако намерим пари да отчуждим хората, ако съдебните процедури минат 
безпрепятствено, ако МО отпусне терен, през който да мине новата отсечка, ние ще изградим 
този възел на „Пикадили”.

Веселин МАРЕШКИ
Създадени са алтернативни алеи по които могат да се разходят без да имат досег с МПС. Така 
ще си останат нещата там, поради невъзможността за друг подход, за ползване на едно 
съоръжение което се ползва от десетки и стотици хора. Създадоха се вече подходи за 
инвалиди и майки с колички за преминаване на магистралата, което е едно изключение на 
територията на Морската градина, иначе няма как да се отиде до тенис-кортовете. Няма да 
има промяна в тази ситуация.

Няма как да не обединя Козирката и бл.108! Няма как по този начин да обясня Вашата 
активност в началото на всяка сесия. Затова преди малко казах: ще е интересно да се чуе 
Вашето виждане как трябва да бъде организирана Козирката – аптека ли трябва да стане,  коя 
верига да я вземе – това е първият въпрос; и вторият въпрос – за блок 108 – и в двата случая 
намирам тази връзка. Ако Вие бъдете по-конкретен след малко, аз още по-конкретен ще стана 
в третото вземане на думата от микрофона. Дори и така да е – няма нищо лошо – създайте 
групата, да се запознае с документите, та да видим има ли механизми и възможности, от 
които ние да не сме се ползвали.

Борислав ГУЦАНОВ
Каня официално г-н Начков на срещата за изслушване на „Градски транспорт” и да си зададе 
въпросите.

проф. Анелия КЛИСАРОВА
По въпроса за линейния ускорител искам да обясня: Първо, това което беше казано, че тези 
средства които са определени от Общината, ако те не бяха гласувани, въобще не можеше да 
участваме в проект. Условието да стартира проекта за линейния ускорител и да получим 5 
млн.лв.беше имаме ли помещение. Основната борба, която водихме, беше с Шумен, защото 
вие знаете – един се монтира вече в София, един се монтира в Пловдив и къде ще бъде третия 
– в Шумен или във Варна? Град Шумен предложиха готово помещение на мястото на стария 
линеен ускорител техен, то е гаматерапия; така че те бяха крачка напред и добре, че 
Общинският съвет и Общината гласува и реши да даде средства за изграждането на този 
бункер и помещение, защото нямаше да можем въобще да напишем и да участваме в проекта. 
Второто  условие за проекта бяха кадрите, така че сме довели даже и рехабилитирано лице от 
София, което да може да ръководи, защото ако няма кадри също не можем да бъдем 
включени към тези еврофондове, които знаете че не се усвояват лесно. Накрая проекта е 
написан, той е одобрен от МЗ и е изпратен в МРРБ. Най-вероятно, надяваме се, че 
следващото Правителство ще продължи политиката провеждана досега във Варна в 
здравеопазването и ще подпомогне да имаме линеен ускорител. Така че парите въобще не са 



дадени на вятъра.

А относно това за инвестициите във Варна за здравеопазване, нееднократно сме ги 
обсъждали, знаете че те само за „Св. Марина” са над 25 милиона лева! Надявам се, че и със 
следващото Правителство ще работим така, за да има инвестиции във Варна за 
здравеопазване и да бъдем най-добрия град, с изградени най-модерни болници!

 

по точка  втора от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от Кмета на Община Варна, вх. № ОС-
8-9302(162)/08.09.2008 г. и от  Председателя на Общинския съвет – Варна, вх. № ОС-8-
9302(162)/14.07.2008 г. относно удостояване на г-жа Румяна Нейкова със званието „Почетен 
гражданин на Варна”. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 47
Общински съвет – Варна прие следното
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
1429-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 6, изр. 2 от “Статут за удостояване с 
почетни звания и отличия на Община Варна, по предложение от Кмета на Община Варна вх. 
№ ОС-8-9302(162)/08.09.2008 г. и от  Председателя на Общинския съвет – Варна, вх. № ОС-
8-9302(162)/14.07.2008 г. и във връзка с приноса на г-жа Румяна Нейкова – състезател от 
гребен спортен клуб „Черно море” – Варна за развитието на спорта в гр. Варна, както и 
многобройните й отличия на световно и европейско ниво и спечеления златен медал на 
Олимпийските игри през 2008 г., Общински съвет – Варна удостоява г-жа Румяна 
Нейкова със званието „Почетен гражданин на Варна”. 
/за – 47, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

по точка  трета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на Община Варна вх. № РД-9-
9302(78)/03.06.2009 г. на решение на Общинския съвет – Варна № 1428-27(15)/20.05.2009 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

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

Р Е Ш Е Н И Е : 
1430-3. На основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна потвърждава 
свое решение № 1428-28(15)/20.05.2009 г. 

/за – 8, против – 18, въздържали се – 17/ 

Решението не се приема. Оспореното Решение на Общински съвет – Варна № 1428-
28(15)/20.05.2009 г. не се потвърждава. 
 

по точка  четвърта от дневния ред



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

- одобряване на пазарна оценка на ограничено вещно право на строеж за едноетажна сграда – 
търговски обект „Видео къща” със застроена площ  150 м2 върху имот, представляващ 
поземлен имот (ПИ)10135.3513.78, находящ се в гр. Варна, ул. „Вяра”, кв. 4 (четири), м.р. 26 
(двадесет и шест) и вземане на решение за учредяване възмездно право на строеж в полза на 
„Фера”ООД върху горописания имот, за съществуваща едноетажна сграда със застроена 
площ 150 кв.м;

- одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост, представляващ 109 
(сто и девет) м2 идеални части  от  поземлен имот  (ПИ) 10135.5403.51, с административен 
адрес гр. Варна, кв. Галата, с.о „Боровец -  юг” и вземане на решение да се прекрати 
съсобствеността между община Варна, от една страна, и отдруга страна Снежанка 
Младенова Филева и Недялка Христова Трифонова, чрез продажба на гореописания имот – 
частна общинска собственост на горепосочените съсобственици;

- одобряване на пазарна оценка  на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ 62.50 (шестдесет и две цяло и петдесет) м2 идеални части  от  поземлен имот  
(ПИ) 10135.3516.76, с административен адрес: гр. Варна, ул. „Атанас Христов” № 6 и вземане 
на решение да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга 
Сияна Димитрова Даскалова чрез продажба на гореописания имот – частна 
общинскасобственост на горепосочената съсобственичка;

- продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ І-620, с площ 480 
(четиристотин и осемдесет) м2,  с административен адрес:  с. Тополи, община Варна, ул. 
„Христо Патрев”, № 58 (петдесет и осем),  на Румяна Ангелова Янакиева;

- одобряване на пазарна оценка на ограниченото вещно право на строеж за изграждане на 
пристройка –  разширение на северна тераса на апартамент № 64, находящ се в гр. Варна, ж.к 
„Младост”, бл. 138, вх. 3, ет. 5  със застроена площ 1.8 м2;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС за имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XVI-502, с площ от 670.00 
(шестстотин и седемдесет) кв.м., находящ се в село Тополи, община Варна, ул. "Христо 
Патрев" № 26;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценителна имоти, във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, с. о. "Кочмар", кв. 12 и вземане на решение за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, с 
идентификатор 10135.73.52, находящ се в п.з. "Планова", гр. Варна и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценителна имоти, във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, с.о. "Пчелина", кв. 27 и вземане на решение за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на горепосочения имот; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, находящ се на ул. "Мир", по плана на 
17-ти м.р. на гр. Варна и вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на горепосочения имот;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, 



представляващ УПИ X – общ., целият с площ от 1030,00 кв.м., кв. 21, находящ се в с. 
Звездица, Община Варна и вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на горепосочения имот;

- учредяване на безвъзмездно право на ползване на "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД 
върху следните обекти-общинска собственост: 1. павилион № 77 с площ от 10 (десет) кв.м., 
находящ се в гр. Варна, ж.к. "Младост", ІІ-ри м.р. търговски комплекс "Орехчето" (върху 
топлопровода); 2. павилион № 10 с площ от 7,39 (седем цяло тридесет и девет стотни) кв.м., 
находящ се в гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", ІІI-ти м.р., в УПИ-IV "за благоустройство, 
тр.п., КОО", кв. 11;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на община Варна, представляваща 8,00 
кв.м. ид.ч. от имот, представляващ ПИ № 10135.3515.185, целият с площ 190,00 кв.м., 
находящо се в гр. Варна, ул. “Елин Пелин”;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на община Варна, представляваща 
20,00 кв.м. ид.ч. от ПИ № 10135.5502.295, целият с площ от 300,00 кв.м., находящ се в гр. 
Варна, ул. “Новгород” № 17;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 
14,00 кв.м. ид.ч. от ПИ № 10135.3515.33, целият с площ 234,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, 
ул. “Вярност” № 17;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, представляваща 197 
кв.м.идеални части от УПИ ХVІ-499, целият с площ 633 кв.м., находящ се в квартал 21 
(двадесет и едно) по плана на с. Звездица, с административен адрес: с. Звездица, Община 
Варна;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и вземане на решение за 
 прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна от имот, находящ се 
в град Варна, местност „Вилите”,  представляваща земя с площ 185,00 (сто и осемдесет и 
пет) кв.м. идеални части от поземлен имот № 10135.5507.12 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и седем.дванадесет), целият с площ от 785,00 (седемстотин 
осемдесет и пет) кв.м.;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и вземане на решение за 
 прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна от имот, находящ се 
в община Варна, село Константиново, ул. „Хан Аспарух” № 1Б, представляваща земя с площ 
62,60 (шестдесет и две цяло и шестдесет стотни) кв.м. идеални части от урегулиран поземлен 
имот № XIV-280 (четиринадесет-двеста и осемдесет), целият с площ 942,60 (деветстотин 
четиридесет и две цяло и шестдесет стотни) кв.м.;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти и вземане на решение за 
 прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна от имот, находящ се 
в гр. Варна, ул. „Фантазия” № 31, представляваща 31.00 (тридесет и един) м2 идеални части 
от поземлен имот  (ПИ)  10135.3515.439 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди 
петстотин и петнадесет. четиристотин  тридесет и девет) целият с площ 271 (двеста и 
седемдесет и едно) м2; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с  реализиране на 
разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС -  продажба на имот – частна 
общинска собственост, представляващ УПИ XIV-88 (четиринадесет - осемдесет и осем), с 
площ 382,50 (триста осемдесет и две цяло и петдесет стотни) кв.м., с административен адрес: 



с. Тополи, Община Варна, ул. "Матей Стоянов" №20;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал 3 от ЗОС – продажба на имот - частна 
общинска собственост, представляващ УПИ ХVІ-53, с площ 520,00 (петстотин и двадесет) 
кв.м., кв. 3, с административен адрес: с. Тополи, Община Варна, ул. “Цонево” № 16;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал 3 от ЗОС – продажба на имот - частна 
общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-122, с площ 546 
(петстотин четиридесет и шест) м2, кв. 16, с административен адрес: с. Тополи, Община 
Варна, ул. "Дебелец" № 1;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал 3 от ЗОС – продажба на имот - частна 
общинска собственост, представляващ УПИ ХХ-82 с площ 500 (петстотин) м2, с 
административен адрес: с Тополи, Община Варна, ул. "Н. Христов" № 78;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал 3 от ЗОС – продажба на имот - частна 
общинска собственост, представляващ УПИ VІ-394, с площ 450,00 (четиристотин и петдесет) 
кв.м., кв. 58, с административенадрес: с. Тополи, Община Варна, ул. “Голямо Делчево” № 3;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал 3 от ЗОС – продажба на имот - частна 
общинска собственост, представляващ  поземлен имот (ПИ) 10135.3515.348, (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.триста четиридесет и осем), с площ 
137,00 (сто тридесет и седем) кв.м., с административен адрес: гр. Варна, улица “Елин Пелин” 
№ 51;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал 3 от ЗОС – продажба на имот - частна 
общинска собственост, представляващ 217.50 (двеста и седемнадесет цяло и петдесет 
стотни)м2 ид. части от ПИ 10135.2575.911, целият с площ 467.00 (четиристотин шестдесет и 
седем) м2, с административен адрес: гр. Варна, кв. "Виница", ул. "Константин Илиев", №12 
А;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал 3 от ЗОС – продажба на имот - частна 
общинска собственост, представляващ 139.50 (сто тридесет и девет цяло и петдесет стотни) 
м2 ид. части от ПИ № 10135.4504.140,целият с площ 279 м2, с административен адрес: гр. 
Варна, ул. "Светослав Минков", № 50;

- приемане на годишните финансови отчети и отчетите за дейността за 2008 г., 
освобождаване от отговорност на управители, контрольори и членове на Съвета на 
директорите и избиране на одитори за извършване на одиторски контрол за 2009 г., на 
търговски дружества с общинско имущество, както следва:

     * “Дворец на културата и спорта” ЕАД;
     * “Общинска охранителна фирма” ЕАД;
     * “Ученическо и столово хранене” ЕАД;
     * “Паркинги и гаражи – Варна ” ЕАД;
     * “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД;
     * “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД;
     * “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД;



     * “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД;
     * “Диагностично консултативен център V  Варна – “Света Екатерина” ЕООД;
     * “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД;
     * “Дентален център І Варна” ЕООД;
     * “Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 
“проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД. 

- вземане на решение “Диагностично-консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД да 
проведе търг за продажба с тайно наддаване по реда на Наредбата по чл.8, ал. 2 от ЗОС на 
лек автомобил – марка ВАЗ 21213 “НИВА”, с регистрационен № В1657 СР, рама № 
ХТА21213041751187, първоначална регистрация 26.04.2004 г. и пробег 42 610 км. с 
остатъчна стойност към 01.01.2009 г. – 5 900.10 лв.;

- даване на съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление на Районна 
прокуратура-Варна част от имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
бул.“Цар Освободител”№150, Средношколски общежития, 5-ти п.р., кв. 996, УПИ І-
„общежития”, представляващ 11 (единадесет) стаи и коридор в лявата част на приземен етаж, 
блок „Б” в сградата на Средношколско общежитие “Михаил Колони”, с обща площ 254 
(двеста петдесет и четири) кв.м.;

- приемане на “Ред, условия и критерии за провеждане на конкурс по документи за избор на 
лицензирани оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и вещи – общинска 
собственост”;

- задължаване на Кмета на Община Варна да внесе Стратегия за възможностите за 
увеличаване площта на гробищен парк Тополи, чрез закупуване на граничещи с парка имоти, 
информация за геоложките характеристики на имотите с оглед спазване на санитарно-
хигиенните норми и възможностите за оформяне и изкопаване на гробни места, както и 
обосновка за  реалните пазарни стойност на тези имоти с оглед на местонахождението и 
статута им;

- одобряване на  пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС, с която е определена пазарна стойност на ограничено вещно право на строеж за ? (една 
втора) идеална част от предвидената за  изграждане пристройка – лятна кухня, цялата с площ 
30,40 (тридесет) кв.м., към съществуваща жилищна сграда, законно построена с отстъпена 
право на строеж в дворно място – частна общинска собственост, представляващо урегулиран 
поземлен имот (УПИ) VІ-301 (шест-триста и едно) при граници: улица, урегулиран поземлен 
имот (УПИ)V-302 (пет-триста и две), улица, урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-300 
(седем-триста) и урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-300 (четири-триста), с 
административен адрес: гр. Варна, кв. Галата, ул. „Галатея” № 27, във връзка с реализиране 
наразпоредителна сделка – учредяване право на пристрояване на основание чл. 38, ал. 2 от 
ЗОС и чл. 41, ал. 2 от НРПУРОИ;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС, с която е определена пазарна стойност за учредяване право на строеж за изграждане на 
балкон със ЗП=3,50 (три цяло и петдесет) кв.м. към ап. 4, ет. 2, вх. А, блок 5, ул. „Барутен 
погреб”, гр. Варна, върху имот – частна общинска собственост, представляващ кв. 14, 11 м.р. 
 на гр. Варна, целият с площ  8200,00 кв.м (осем хиляди и двеста) кв.м.; 

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал 3 от ЗОС – продажба на имот - частна 
общинска собственост, представляващ 35,24 кв.м. ид.ч. от ПИ № 10135.5510.242, целият с 
площ 564,00 (петстотин шестдесет и четири) кв.м., с административен адрес: гр. Варна, кв. 
Галата, ул. „Лазурна” № 9;



- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, по реда на чл.22, ал.3 от 
ЗОС, с която е определена пазарна стойност за учредяване право на строеж за изграждане на 
балкон със ЗП = 11,70 кв.м. към ап. 1, ет. 1 от жилищна сграда, находяща се в гр. Варна, ул. 
„Константин Фотинов” № 8, върху имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 
№ 10135.2560.281, целият с площ 1599,00 (хиляда петстотин деветдесет и девет) кв.м.;  

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с учредяване 
право на строеж за изграждане на трафопост и даване на съгласие Кметът на Община Варна 
да учреди право на строеж на „Е.ОН България Мрежи”АД за изграждане на трафопост със 
застроена площ 18,09 кв.м. и сервитутна зона с площ 25,56 кв.м. върху имот-частна 
общинска собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3511.604, по 
кадастрална карта на район „Младост”, одобрена със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД 
на СГКК, със стар идентификатор УПИ ІV-521 „за трафопост”, кв. 12, по плана на ж.к. 
„Възраждане”, І-ви м.р., гр. Варна;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с учредяване 
право на строеж за изграждане на трафопост и даване на съгласие Кметът на Община Варна 
да учреди право на строеж на „Е.ОН България Мрежи”АД за изграждане на трафопост със 
застроена площ 17 кв.м. и сервитутна зона от 128 кв.м. върху поземлен имот с 
идентификатор 10135.2575.1463, по кадастрална карта на район „Приморски”, стар 
идентификатор УПИ ІV-„тр.п. и общ. обсл.”, кв.20„в”, по плана на кв. Виница, гр. Варна;

- одобряване на пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с учредяване 
право на строеж за изграждане на трафопост и даване на съгласие Кметът на Община Варна 
да учреди право на строеж на „Е.ОН България Мрежи”АД за изграждане на трафопост със 
застроена площ 10 кв.м. и сервитутна зона от 23,6 кв.м. върху УПИ ІІІ-„за трафопост и общ. 
обсл.”, кв. 57, по плана на с. Константиново, одобрен със заповед № 1707/ 13.04.1974 г. на 
Кмета на Община Варна; 

-  даване на съгласие за сключване на анекс към Договор за наем № Д-6-9200(958)/08.08.2006 
г., сключен с ЕТ „ТОНИ ИНВЕСТ – Надежда Тодорова” за част от имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” № 18 СОУ „Елин Пелин”, 
представляваща бюфет с площ 20 /двадесет/ кв.м – предмет на АОС № 1941/29.11.2000 г., за 
удължаване срока на договора на 5 /пет/ години, считано от датата на сключване на Договор 
за наем № Д-6-9200(958)/08.08.2006 г.;

 - създаване на Работна група от общински съветници и представители на общинската 
адинистрация с цел обсъждане на дейността, структурата и финансовото състояние на 
общинските търговски дружества в условията на икономическа криза. 

Докл.: В. АНГЕЛОВА – Председател ПК

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
1431-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/180/22.05.2009 
г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка на ограничено вещно право на строеж 
за едноетажна сграда – търговски обект „Видеокъща”, собственост на “Фера”ООД - гр. 
Варна, със застроена площ 150 м2, изградена върху имот-частна общинска собственост, 
представляващ поземлен имот (ПИ)10135.3513.78 (десет хиляди сто тридесет и пет. три 
хиляди петстотин и тринадесет. седемдесет и осем), идентичен с Урегулиран поземлен имот 
(УПИ) ІІІ-за общ.обсл,. целият с площ 476 (четиристотин седемдесет и шест) м2, находящ се 
в гр. Варна, ул. „Вяра”, кв. 4 (четири), микрорайон 26 (двадесет и шест), при граници на 



имота:  ПИ №№ 3513.440 (три хиляди петстотин и тринадесет. четиристотин и четиридесет), 
3513.77 (три хиляди петстотин и тринадесет. седемдесет и седем), 3513.76 (три хиляди 
петстотин и тринадесет. седемдесет и шест), в размер на 44 030 (четиридесет и четири 
хиляди и тридесет) лева, без включен ДДС, определена от оценител на имоти. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

1432-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, чл. 38, ал. 1, т. 4 
от НРПУРОИ, във връзка с пар. 17, ал. 2, изречение второ от ПР на ЗУТ, във вр. с решение № 
818-4/24/29.03.2001 год. на Общински съвет - Варна и Заповед № Г-22/14.02.2003 год. на 
Кмета на Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-
9302/180/22.05.2009 г., Общински съвет – Варна решава да бъде учредено възмездно право на 
строеж в полза на “Фера” ООД, регистрирано по ф.д. 3143/1995 год. на Варненския окръжен 
съд, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. “Вяра”, бл. 4, вх. А, ап. 15, 
представлявано от Пламен Димитров Динков и Гинка Иванова Атанасова - управители, върху 
имот - частнаобщинска собственост, описан подробно в АОС 2722/25.08.2003 г., 
представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3513.78 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и тринадесет. седемдесет и осем), идентичен с 
Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ-за общ.обсл,. целият с площ 476 (четиристотин 
седемдесет и шест) м2, находящ се в гр. Варна, ул. „Вяра”, кв. 4 (четири), микрорайон 26 
(двадесет и шест), при граници на имота: ПИ №№ 3513.440 (три хиляди петстотин и 
тринадесет. четиристотин и четиридесет), 3513.77 (три хиляди петстотин и тринадесет. 
седемдесет и седем), 3513.76  (три хиляди петстотин и тринадесет. седемдесет и шест), за 
съществуваща едноетажна сграда със застроена площ 150 м2 .

Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от  44 030 (четиридесет и 
четири хиляди и тридесет) лева, без включен ДДС, определена от оценител на имоти.

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

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

1433-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 41312/30.05.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, 
представляваща 109 (сто и девет) м2 идеални части от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 
10135.5403.51 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три. петдесет и 
едно), целият с площ 1 109.00 м2, при граници на имота: ПИ № 10135.5403.9587, ПИ № 
10135.5403.881, ПИ № 10135.5403.52, ПИ № 10135.5403.50, ПИ № 10135.5403.49, в размер на 
7 864.35 (седем хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки) лева, 
без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

1434-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 
33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО 41312/30.05.2009 г., Общински съвет - Варна  решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Снежанка 
Младенова Филева и Недялка Христова Трифонова чрез продажба на имот- частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, с.о „Боровец - юг”, представляващ 109 (сто 



и девет) м2 идеални части от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.5403.51 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три. Петдесет и едно) целият с площ 
1109.00 м2, при граници на имота: ПИ № 10135.5403.9587 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
пет хиляди четиристотин и три. девет хиляди петстотин осемдесет и седем), ПИ № 
10135.5403.881 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди четиристотин и три. осемстотин 
осемдесет и едно), ПИ № 10135.5403.52 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди 
четиристотин и три. петдесет и две), ПИ № 10135.5403.50 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
пет хиляди четиристотин и три. петдесет), ПИ № 10135.5403.49 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. пет хиляди четиристотин и три. четиридесет и девет), на съсобствениците Снежанка 
Младенова Филева и Недялка Христова Трифонова, при равни квоти.

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 5489/12.01.2009 
г..

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 7864.35 
(седем хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки) лева, без 
включен ДДС.

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

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

1435-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 33472/30.05.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, 
представляваща 62.50 (шестдесет и две цяло и петдесет стотни) м2 идеални части от 
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3516.76 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и шестдесет. седемдесет и шест), находящ се в гр. Варна, ул. „Атанас 
Христов” № 6, целият с площ 270 (двеста и седемдесет) м2, в размер на 41 800 (четиридесет 
и една хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

1436-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и 
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
33472/30.05.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Сияна Димитрова Даскалова чрез продажба 
на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр Варна, ул. „Атанас Христов” № 6, 
представляващ 62.50 (шестдесет и две цяло и петдесет) м2 идеални части от поземлен имот 
(ПИ) с идентификатор 10135.3516.76 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин 
и шестдесет. седемдесет и шест), целият с площ 270 (двеста и седемдесет) м2, при граници 
на имота: ПИ № 3516.69 (три хиляди петстотин и шестнадесет. шестдесет и девет)., ПИ 
3516.77 (три хиляди петстотин и шестнадесет. седемдесет и седем),  ПИ № 3516.90 ( три 
хиляди петстотин и шестнадесет. деветдесет)., ПИ № 3516.67 (три хиляди петстотин и 
шестнадесет. шестдесет и седем), ПИ № 3516.68 ( три хиляди петстотин и шестнадесет. 
шестдесет и осем, на съсобственика Сияна Димитрова Даскалова. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 5306/03.11.2008 
г..

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 41 800 
(четиридесет и една хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС.



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

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

1437-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 
от ЗОС, а именно: продажба на имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ І-
620 с площ 480 (четиристотин и осемдесет) м2, с административен адрес: с. Тополи, Община 
Варна, ул. „Христо Патрев” № 58 (петдесет и осем). на Румяна Ангелова Янакиева - 
собственик на законно построена в имота сграда, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО 44534/22.05.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, 
изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания 
имот в размер на 39 000 (тридесет и девет хиляди ) лева без ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) м2 81.25 (осемдесет и един лева и двадесет и пет стотинки) лева.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

1438-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 1753/22.04.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка на ограниченото вещно право на строеж 
за изграждане на пристройка– разширение на северната тераса на апартамент № 64, находящ 
се в гр. Варна, ж.к „Младост”, бл. 138, вх. 3, ет. 5, със застроена площ 1.8 м2, определена от 
оценител на имоти и възлизаща на 940.00 (деветстотин и четиридесет) лева без ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1439-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО43873/22.05.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с която е 
определена пазарна стойност в размер на 54 700.00 (петдесет и четири хиляди и седемстотин) 
лева без ДДС, за имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XVI-502 с площ 
от 670.00 (шестстотин и седемдесет) кв.м., находящ се в село Тополи, община Варна, ул. 
„Христо Патрев” № 26, при пазарна стойност без ДДС на 1 (един) кв. м., възлизаща на 81.64 
(осемдесет и един лева и шестдесет и четири стотинки) лева.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

1440-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9303/508/16.06.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна 
общинска собственост, представляващ УПИ № XV-232 (петнадесет-двеста тридесет и две) с 
площ 682,00 (шестстотин осемдесет и два) кв. м., находящ се в гр. Варна, с. о. „Кочмар”, кв. 
12, в размер на 166 420,00 (сто шестдесет и шест хиляди четиристотин и двадесет) лева, без 
включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/



1441-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 28, от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9303/508/16.06.2009 г., 
Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на имот-частна общинска собственост, находящ се  в гр. Варна, с.о. „Кочмар”, кв. 12, 
представляващ урегулиран поземлен имот № XV-232 (петнадесет-двеста тридесет и две) с 
площ 682,00 (шестстотин осемдесет и два) кв. м., при граници: УПИ № XX-229, УПИ № IX-
316, УПИ № XIV-233, улица, пътека. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 5447/12.12.2008 г.

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена 166 420,00 (сто шестдесет и шест хиляди четиристотин и двадесет) лева без 
включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 16 642,00 
(шестнадесет хиляди шестстотин четиридесет и два) лева. 

Общински съвет-Варна утвърждава следните 

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

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

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

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

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични 
търговци и юридически лица, участващи в търга /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 16 642,00 (шестнадесет хиляди 
шестстотин 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 – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

1442-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. ОБС-9-9303/37/16.06.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна 
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 10135.73.52 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.седемдесет и три.петдесет и две) с площ 6 438,00 (шест хиляди четиристотин 
тридесет и осем) кв. м., находящ се в П.З. „Планова”, гр. Варна, в размер на 2 134 197,00 
(два милиона сто тридесет и четири хиляди сто деветдесет и седем) лева без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

1443-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 28 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-9-9303/37/16.06.2009 
г., Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в П.З. „Планова”, гр. Варна, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.73.52 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.седемдесет и три.петдесет и две) с площ 6 438,00 (шест хиляди четиристотин тридесет и 
осем) кв. м., при граници ПИ № 73.30, ПИ № 73.29, ПИ № 73.33, ПИ № 73.119, ПИ № 73.32 и 
ПИ № 73.135.

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 5184/30.09.2008 г.

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена в размер на 2 134 197,00 (два милиона сто тридесет и четири хиляди сто 
деветдесет и седем) лева без включен ДДС. Стъпка на наддаване- 10 % от стартовата тръжна 
цена, в размер на 213 419,70 (двеста и тринадесет хиляди четиристотин и деветнадесет лева и 
седемдесет стотинки) лева.

 

Общински съвет-Варна утвърждава следните 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:



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

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

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

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

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични 
търговци и юридически лица, участващи в търга /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 213 419,70 (двеста и тринадесет 
хиляди четиристотин и деветнадесет лева и седемдесет стотинки) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – 
клон Варна;

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 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 – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

1444-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх № ОБС-8-1000/304/16.06.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна 
общинска собственост, представляващ УПИ № XIX (деветнадесет) с площ 1 045,00 (хиляда 
четиридесет и пет) кв. м., находящ се в гр. Варна, с.о.„Пчелина”, кв. 27, в размер на 208 
500,00 (двеста и осем хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

1445-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 28 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-8-1000/304/16.06.2009 
г., Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, С. О. „Пчелина”, 
кв. 27, представляващ урегулиран поземлен имот № XIX (деветнадесет), с площ 1 045,00 
(хиляда четиридесет и пет) кв. м., при граници: УПИ № XX-508, УПИ № VIII-514, УПИ № 
IX, УПИ № XXIV-806 и тупик. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 4420/06.06.2007  г.

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена в размер на 208 500,00 (двеста и осем хиляди и петстотин) лева, без включен 
ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 20 850,00 (двадесет 
хиляди осемстотин и петдесет) лева. 

 

Общински съвет-Варна утвърждава следните 

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

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

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

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

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 



липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични 
търговци и юридически лица, участващи в търга /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 – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

1446-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх № РД-9-9302/82/12.06.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна 
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2559.208 с площ от 
1051.00 кв.м., находящ се на ул.”Мир” по плана на 17-ти микрорайон на гр.Варна, в размер 
на 676 000.00 лева без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

1447-4. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 28 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/82/12.06.2009 г., 



Общински  съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба 
на имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 
10135.2559.208 с площ от 1051.00  кв.м, находящ се в гр.Варна, ул.”Мир”, по плана на 17-ти 
микрорайон, при граници ПИ с идентификатор 10135.2559.209, ПИ с идентификатор 
10135.2559.7, ПИ с идентификатор 10135.2559.6, ПИ с идентификатор 10135.2559.5 и ПИ с 
идентификатор 10135.2559.4, съгласно скица № 5685/20.03.2009 год., издадена от АГКК – 
гр.Варна.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 3172/2004 год.

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при 
начална тръжна цена в размер на 676 000.00 лева без включен ДДС. Стъпка на наддаване- 10 
% от стартовата тръжна цена, в размер на 67 600.00 лева.

 

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, участващи в търга /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/ЕИК от Агенция по вписванията /оригинал/;

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

2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за получаване и запознаване 



с тръжните условия;

2.12.декларация 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 67 600.00 /шестдесет и седем 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 лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 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/

1448-4. На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/94/16.06.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот- частна 
общинска собственост, представляващ УПИ Х-общ., целият с площ 1 030,00 кв.м., находящ 
се в кв. 21, с. Звездица, Община Варна, при граници: УПИ ХI-общ., УПИ VIII-общ., УПИ IХ-
общ., улица, в размер на 68 861,00 лева. без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

1449-4. На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. l от ЗОС, във връзка с чл. 28, ал. 
2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-9-
1000/94/16.06.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-общ., 
целият с площ 1 030,00 кв. м., находящ се в кв. 21, с. Звездица, Община Варна, при граници: 
УПИ ХI-общ., УПИ VIII-общ., УПИ IХ-общ., улица.

  За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5560/11.02.2009 г. 

Продажбата на имота да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при 
начална тръжна цена в размер на 68 861,00 (шестдесет и осем хиляди осемстотин шестдесет 
и един) лева без включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в 
размер на 6 886.10 лева.

Общински съвет-Варна утвърждава следните 

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

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

1.2. нямат задължения към Община Варна; 



2. За участие в търга са необходими следните документи: 

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

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

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

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични 
търговци и юридически лица, участващи в търга /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 6 886,10лв., 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. 

* 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/ 

1450-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 4 от ЗОС и по предложение на 



Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9901/56/30.05.2009 г., Общински съвет - Варна решава 
да се учреди безвъзмездно право на ползване на "Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД 
върху следните обекти - частна общинска собственост: 

  1. Павилион № 77 с площ 10 (десет) кв.м., находящ се в гр. Варна, ж.к. "Младост", ІІ-ри м.р. 
търговски комплекс "Орехчето" (върху топлопровода);

  2. Павилион № 10 с площ 7,39 (седем цяло тридесет и девет стотни) кв.м., находящ се в гр. 
Варна, ж.к. "Вл. Варненчик", ІІI-ти м.р., в УПИ-IV "за благоустройство, тр.п., КОО", кв. 11.

  Безвъзмездното право на ползване се учредява на Стопанска и спомагателна дейност" ЕАД 
за срок от 10 (десет) години. 
   Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху описаните обекти.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

1451-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 4647/22.05.2009 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху 8,00 кв.м. ид. ч. от ПИ с идентификатор 10135.3515.185, целият с площ 
190,00 кв.м., при граници: ПИ № 3515.183, ПИ № 3515.186, ПИ № 3515.161, ПИ № 3515.184. 
Оценката е изготвена от оценител на имоти и е в размер на 5 189,00 лв., без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

1452-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 
33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 4647/22.05.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Богомил Тодоров 
Димов и Мария Тодорова Радева, чрез продажба на имот - частна общинска собственост, 
находящ се в гр Варна, ул. “Елин Пелин”, № 90, представляващ 8,00 кв.м. ид. ч. от ПИ с 
идентификатор 10135.3515.185, целият с площ 190,00 кв.м., при граници: ПИ № 3515.183, 
ПИ № 3515.186, ПИ № 3515.161, ПИ № 3515.184, на съсобствениците Богомил Тодоров 
Димов и Мария Тодорова Радева, при равни квоти.

За имота е съставен АЧОС № 3034/14.05.2004 г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сума в размер на 5 
189,00 лв., без включен ДДС.

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

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

1453-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 5258; 5740; 6600/16.06.2009 
г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на Община Варна, 
представляваща 20,00 кв.м. ид.ч. от ПИ с идентификатор 10135.5502.295, целият с площ 
300,00 кв.м., при граници: ПИ № 5502.336, ПИ № 5502.335, ПИ № 5502.296, ПИ № 5502.306, 
ПИ № 5502.293, ПИ № 5502.294, ПИ № 5502.337, в размер на 3 450,00 лева, без включен 



ДДС. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

1454-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 
33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 5258; 5740; 6600/16.06.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобственостrа, между Община Варна, от една страна, и от друга страна Десислава 
Атанасова Паскалева, Дияна Костадинова Вайнбергер и Пламен Костадинов Петров, чрез 
продажба на имот- частна общинска собственост, находящ се в гр Варна, 
ул."Новгород"№17, представляващ 20,00 кв.м. ид. ч. от ПИ с идентификатор 
10135.5502.295, целият с площ 300,00 кв.м., , при граници: ПИ № 5502.336, ПИ № 
5502.335,ПИ № 5502.296, ПИ № 5502.306, ПИ № 5502.293,ПИ № 5502.294,ПИ № 5502.337, 
на съсобствениците при следните квоти: за Десислава Атанасова Паскалева- 10 кв.м. ид. 
части, за Дияна Костадинова Вайнбергер- 5 кв. м. ид. части и за Пламен Костадинов Петров - 
5 кв. м. ид. части.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №  4850/30.01.2008г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 3 450,00 /три 
хиляди чет-иристотин и петдесет/ лева, без включен ДДС. 

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 – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

1455-4. На основание чл. 21, ал. l, 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 4443/16.06.2009 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на Община Варна, представляващка 
14,00 кв.м. ид. ч. от ПИ с идентификатор 10135.3515.33, находящ се в гр.Варна, 
ул."Вярност", № 17, целият с площ 234,00 кв.м., при граници: ПИ № 3515.36, ПИ № 
3515.63,ПИ № 3515.32,ПИ № 3515.31,ПИ № 3515.29,ПИ № 3515.34., в размер на 8 693,00 
лева. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

1456-4. На основание чл. 21, ал. l, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 
33 предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 4443/16.06.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Камен Желязков 
Кръстев чрез продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр Варна, 
ул."Вярност"№ 17, представляващ 14,00 кв.м. ид. ч. от ПИ с идентификатор 10135.3515.33, 
целият с площ 234,00 кв.м., при граници: ПИ № 3515.36, ПИ № 3515.63,ПИ № 3515.32,ПИ № 
3515.31,ПИ № 3515.29,ПИ № 3515.34., на съсобственика Камен Желязков Кръстев.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №  3327/20.05.2005 г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 8 693,00 
лева /осем хиляди шестстотин деветдесет и три/ лева, без включен ДДС. 

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 – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

1457-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 предл. 2 във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-28918/08.07.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, 
представляваща, 197,00 кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ-499 
(шестнадесет-четиристотин деветдесет и девет), в квартал 21 по плана на с. Звездица, целият 
с площ 633,00 (шестстотин тридесет и три) кв.м., при граници на имота: улица, урегулиран 
поземлен имот) УПИ ХVІІ-498 (седемнадесет-четиристотин деветдесет и осем), урегулиран 
поземлен имот)УПИ ХVІІ (седемнадесет) - общински, в размер на 19 300,00 (деветнадесет 
хиляди и триста) лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

1458-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, по реда на 
чл.34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
28918/08.07.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Мара Желязкова Савова – ЕГН ............, с 
постоянен адрес в гр. Варна, улица “Генерал Столетов” бл. 15, вх. В ет. 6, чрез продажба на 
имот - частна общинска собственост, представляващ 197,00  (сто деветдесет и седем) кв.м. 
идеални части от урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ-499 (шестнадесет-четиристотин 
деветдесет и девет) в квартал 21 (двадесет и едно) по плана на с. Звездица, с 
административен адрес в с. Звездица, Община Варна, целият с площ 633,00 (шестстотин 
тридесет и три) кв.м., при граници на имота: улица, урегулиран поземлен имот)УПИ ХVІІ-
498 (седемнадесет-четиристотин деветдесет и осем), урегулиран поземлен имот) УПИ ХVІІ 
(седемнадесет)-общински, на съсобственика Мара Желязкова Савова.

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 4847/30.01.2008 
г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 19 300,00 
(деветнадесет хиляди и триста) лева, без включен ДДС. 

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

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

1459-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-5-94.Г/17/12.06.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, 
представляваща земя с площ 185,00 (сто и осемдесет и пет) кв.м. идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.5507.12 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
и седем.дванадесет), находящ се в град Варна, местност „Вилите”, целият с площ от 785,00 
(седемстотин осемдесет и пет) кв.м., при граници на целия имот: ПИ № 10135.5507.13, ПИ № 
10135.5507.14, ПИ № 10135.5507.54, ПИ № 10135.5507.11, ПИ № 10135.5506.357, който е 
идентичен с урегулиран поземлен имот № ХLVІІ-2641, при граници: ПИ № 2608, УПИ № 
ХLV-1716, УПИ № ХLVІ-2642 и асфалтов път, в квартал 2, в размер на 10 923,33 (десет 



хиляди деветстотин двадесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

1460-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, по реда на 
чл.34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОбС-5-
94.Г/17/12.06.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Георги Жеков Влаев, ЕГН ............, чрез 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, местност
„Вилите”,  представляващ земя с площ 185,00 (сто осемдесет и пет) кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.5507.12 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и седем.дванадесет), целият с площ 785,00 (седемстотин осемдесет и пет) кв.м., 
при граници на целия имот: ПИ № 10135.5507.13, ПИ № 10135.5507.14, ПИ № 10135.5507.54, 
ПИ № 10135.5507.11 и ПИ № 10135.5506.357, който е идентичен с урегулиран поземлен имот
№ ХLVІІ-2641, при граници: ПИ № 2608, УПИ № ХLV-1716, УПИ № ХLVІ-2642 и асфалтов 
път, в квартал 2, на съсобственика Георги Жеков Влаев.

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 4939/07.04.2008 
г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 10 923,33 
(десет хиляди деветстотин двадесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без включен 
ДДС. 

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

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

1461-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-33508/12.06.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна от имот, 
находящ се в община Варна, село Константиново, ул. „Хан Аспарух” № 1Б, представляваща 
земя с площ 62,60 (шестдесет и две цяло и шестдесет стотни) кв.м. идеални части от 
урегулиран поземлен имот № XIV-280 (четиринадесет-двеста и осемдесет), в кв. 66 по плана 
на село Константиново, целият с площ 942,60 (деветстотин четиридесет и две цяло и 
шестдесет стотни) кв.м., при граници на целия имот: УПИ № IV-281, УПИ № XIII-280, УПИ 
№ XV-282 и ул. „Хан Аспарух”, в размер на 2 266,13 (две хиляди двеста шестдесет и шест 
лева и тринадесет стотинки) лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

 за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

1462-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, по реда на 
чл.34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
33508/12.06.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Свилен Стойчев Кръстев, ЕГН ............, чрез 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, село 
Константиново, ул. „Хан Аспарух” № 1Б, представляващ земя с площ 62,60 (шестдесет и 
две цяло и шестдесет стотни) кв.м. идеални части от урегулиран поземлен имот № XIV-280 
(четиринадесет-двеста и осемдесет), в кв. 66 по плана на село Константиново, целият с площ 
942,60 (деветстотин четиридесет и две цяло и шестдесет стотни) кв.м., при граници на целия 



имот: УПИ № IV-281, УПИ № XIII-280, УПИ № XV-282 и ул. „Хан Аспарух”, на 
съсобственика Свилен Стойчев Кръстев.

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 5188/30.09.2008 
г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 2 266,13 (две 
хиляди двеста шестдесет и шест лева и тринадесет стотинки) лева, без включен ДДС. 

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

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

1463-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2, във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-33243/12.06.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, 
представляваща 31.00 (тридесет и един) м2 идеални части от поземлен имот (ПИ) с 
идентификатор 10135.3515.439 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
петнадесет. четиристотин  тридесет и девет), находящ се в гр. Варна, ул. „Фантазия” № 31, 
целият с площ 271 (двеста и седемдесет и едно) м2, в размер на  19 800 (деветнадесет хиляди 
и осемстотин) лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

1464-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, по реда на 
чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
33243/12.06.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Величка Димитрова Захариева, Дончо 
Димитров Тенев и Генка Димова Тенева чрез продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Фантазия” № 31, представляващ 31.00 (тридесет и 
един) м2 идеални части от Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3515.439 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и петнадесет. четиристотин  тридесет и 
девет), целият с площ 271 (двеста и седемдесет и едно) м2, при граници на имота: ул. „Н. Г. 
Чернишевски”, ул. „Фантазия” (ПИ № 392), ПИ № 447 (четиристотин четиридесет и седем), 
ПИ № 438 (четиристотин тридесет и осем), на съсобствениците Величка Димитрова 
Захариева, Дончо Димитров Тенев и Генка Димова Тенева при следните квоти: 

• Величка Димитрова Захариева – 18.08 м2 ид. части от  поземлен имот  (ПИ) 
10135.3515.439; 

• Дончо Димитров Тенев – 2.59 м2 ид. части от  поземлен имот  (ПИ)  10135.3515.439; 
• Генка Димова Тенева – 10.33 м2 ид. части от поземлен имот (ПИ) 10135.3515.439; 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 5434/09.12.2008 
г..

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от  19 800 
(деветнадесет хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС.

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

/резултати от поименно явно гласуване:



за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

1465-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС, и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 
от ЗОС, а именно: продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV-88, (четиринадесет – осемдесет и осем), с площ 382,50 
(триста осемдесет и две цяло и петдесет стотни) кв.м., с административен адрес: Община 
Варна, с. Тополи, ул. “Матей Стоянов” № 20, на Галина Калчева Иванова – собственик на 
законно построена в имота сграда, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
3206/16.06.2009 г., Общински съвет – Варна  одобрява  пазарната оценка, изготвена от 
оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарната стойност 
на гореописания имот, в размер на 31 200,00 (тридесет и една хиляди и двеста) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 81,57 лева (осемдесет и един лев и 
петдесет и седем стотинки). 

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1466-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предложение 2 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-39826/12.06.2009 г.,  Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС, с която е определена пазарна стойност в размер на 37460,00 (тридесет и седем хиляди 
четиристотин и шестдесет) лева, без включен ДДС, за имот-частна общинска собственост, 
представляващ УПИ ХVІ-53, с площ 520,00 (петстотин и двадесет) кв.м., кв. 3, с 
административен адрес: с.Тополи, Община Варна, ул. “Цонево” № 16, при пазарна стойност 
на 1 (един) кв.м. – 72,04 (седемдесет и два лева и четири стотинки) лева, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5459/16.12.2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1467-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-52578/12.06.2009 г.,  във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: продажба 
на имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) П-
122 с площ 546 (петстотин четиридесет и шест) м2, кв. 16, с административен адрес: с. 
Тополи, ул. "Дебелец" № 1 (едно) на Нина Стоянова Димитрова и Катя Стоянова Мирева, 
Общински съвет - Варна одобрява пазарна оценка изготвена от оценител на имоти по реда на 
чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 
35 400 (тридесет и пет хиляди и четиристотин) лева без ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) м2 64.84 (шестдесет и четири лева и осемдесет и четири стотинки) лева. 

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1468-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-50367/08.07.2009 г., във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: продажба 
на имот - частна общинска собственост представляващ УПИ ХХ-82 с площ 500 (петстотин) 
м2, с административен с Тополи, ул. "Н. Христов" № 78 (седемдесет и осем). на Живко 
Иванов Жеков, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от оценител на 
имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност на гореописания 
имот в размер на 50 488 (петдесет хиляди четиристотин осемдесет и осем) лева без ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) м2 100.98 (сто лева и деветдесет и осем стотинки) лева.



/резултати от поименно явно гласуване:

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

1469-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-38632/29.04.2009 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС, с която е определена пазарна стойност в размер на 25543,00 (двадесет и пет хиляди 
петстотин четиридесет и три) лева, без включен ДДС, за имот - частна общинска 
собственост, представляващ УПИ VІ-394, целият с площ 450,00 (четиристотин и петдесет) 
кв.м., кв.58, с административенадрес: с.Тополи, Община Варна, ул. “Голямо Делчево” № 3, 
при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. - 56,76 (петдесет и шест лева и седемдесет и шест 
стотинки) лева, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл.35, ал.3 
от ЗОС.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5368/21.11.2008г. 

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1470-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-45415/12.06.2009 г., и във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: продажба 
на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) с 
идентификатор 10135.3515.348 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет.триста четиридесет и осем), с площ 137,00 (сто тридесет и седем) кв.м., с 
административен адрес: гр. Варна, ул. “Елин Пелин” № 51, на ЕТ “Христо Тодоров – 
Риндо”, с управител Христо Тодоров Костов, Общински съвет – Варна  одобрява пазарна 
оценка, изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена 
пазарна стойност на гореописания имот, в размер на 73 720,00 (седемдесет и три хиляди 
седемстотин и двадесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 
538,10 лева (петстотин тридесет и осем лева и десет стотинки).

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1471-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-8791/08.07.2009 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС, с която е определена пазарна стойност в размер на 59445.00 (петдесет и девет хиляди 
четиристотин четиридесет и пет) лева без ДДС, за имот - частна общинска собственост, 
представляващ 217.50 (двеста и седемнадесет цяло и петдесет стотни) м2 ид. части от ПИ 
10135.2575.911, целият с площ 467.00 (четиристотин шестдесет и седем) м2, с 
административен адрес: гр. Варна, кв. "Виница" , ул. "Константин Илиев" №12 А, при 
пазарна стойност без ДДС на 1 (един) м2 възлизаща на 273.31 (двеста седемдесет и три лева 
и тридесет и една стотинки) лева., във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС . 

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1472-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-40103/12.06.2009 г., във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: продажба 
на имот- частна общинска собственост, представляващ 139.50 (сто тридесет и девет цяло и 
петдесет стотни) м2 ид. части от ПИ № 10135.4504.140,целият с площ 279 м2, с 



административен адрес: гр. Варна, ул. "Светослав Минков", № 50, на Недка Христова 
Василева, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти 
по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот 
в размер на 8 440 (осем хиляди четиристотин четиридесет) лева без ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) м2 60.50 (шестдесет лева и петдесет стотинки) лева. 

/резултати от поименно явно гласуване:

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

1473-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад 
за дейността на “Дворец на културата и спорта” ЕАД, за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 38, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 11/

1473-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Дворец на 
културата и спорта” ЕАД в състав: Борислав Василев Люцканов, Симеон Нанев Варчев, 
Ерджан Себайтин Ебатин, Стефан Стайков Хрелев, Надежда Викторовна Дончева, Веселина 
Томова Захариева, Благой Кузманов Калфов, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 38, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 11/

1473-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна избира “АКТИВ” ООД, представлявано от д-р Надя Енчева Костова – управител, за 
извършване на одиторски контрол на “Дворец на културата и спорта” ЕАД за 2009 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 38, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 11/

1474-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад 
за дейността на “Общинска охранителна фирма” ЕАД, за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 33, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 14/ 

1474-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Общинска 
охранителна фирма” ЕАД в състав: Димитър Иванов Чутурков, Манол Петков Манолов и 
Красимира Тодорова Александрова,за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 33, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 14/ 

1474-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна избира “Приморска одиторска компания” ООД, представлявано от Илия Неделчев 
Илиев – управител, за извършване на одиторски контрол на “Общинска охранителна 
фирма” ЕАД за 2009 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 33, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 14/

1475-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад 



за дейността на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 33, против – 0, въздържали се – 11, отсъстват – 7/

1475-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Ученическо и 
столово хранене” ЕАД в състав: Румен Пишманов, Иван Гоцев и Владимир Трифонов за 
периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 33, против – 0, въздържали се – 11, отсъстват – 7/ 

1475-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна избира д.е.с. Слав Минчев Танев за извършване на одиторски контрол на 
“Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2009 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 33, против – 0, въздържали се – 11, отсъстват – 7/ 

1476-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад 
за дейността на “Паркинги и гаражи – Варна ” ЕАД за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 12/

1476-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет –
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Паркинги и 
гаражи – Варна ” ЕАД в състав: Сиана Нинова Мавродиева-Ангелова, Николай Георгиев 
Стоянов, Драгомир Ненчев Белев, инж.Кирил Евстатиев Еленков, Януарий Марков Вичев, 
Борислав Светломиров Златев и Поли Стаменова Стоянова за периода от 13.11.2008 г. до 
31.12.2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 12/ 

1476-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна избира Фанка Георгиева Нонева за извършване на одиторски контрол на “Паркинги и 
гаражи – Варна ” ЕАД за 2009 г., като представляващ „Финанси и одит” ООД. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 12/

1477-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 7 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад 
за дейността на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 30, против – 0, въздържали се – 9, отсъстват – 12/

1477-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 10 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на “Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД в състав: Георги Христов Дживелски, Станимира Полиева 
Стаменова, Георги Стефанов Георгиев, Димитър Милков Иванов, Христо Кирилов Димитров 
за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:



за – 30, против – 0, въздържали се – 9, отсъстват – 12/ 

1477-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна избира доц. Никола Бакалов за извършване на одиторски контрол на “Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД за 2009 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 30, против – 0, въздържали се – 9, отсъстват – 12/ 

1478-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Диагностично консултативен 
център “Чайка” ЕООД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 40, против – 0, въздържали се – 9, отсъстват – 11/ 

1478-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Юлияна Йоргова - 
управител на “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД, за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 40, против – 0, въздържали се – 9, отсъстват – 11/ 

1478-4-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център “Чайка” ЕООД д-
рЛюдмил Цветков за периода 01.01.08 г. до 31.12.08 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 40, против – 0, въздържали се – 9, отсъстват – 11/ 

1478-4-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира “АКТИВ” ООД, представлявано от д-р Надя Енчева Костова – управител, за 
извършване на одиторски контрол на “Диагностично консултативен център “Чайка” 
ЕООД за 2009 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 40, против – 0, въздържали се – 9, отсъстват – 11/

1479-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Диагностично консултативен 
център ІІІ – Варна” ЕООД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

1479-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Ивелина Василева - 
управител на “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД, за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

1479-4-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД 
Веселина Влайкова Христова за периода 01.01.08 г. до 31.12.08 г.



/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

1479-4-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира “АКТИВ” ООД, представлявано от д-р Надя Енчева Костова – управител, за 
извършване на одиторски контрол на “Диагностично консултативен център ІІІ – Варна” 
ЕООД за 2009 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

1480-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД, във 
връзка с докладна записка от д-р Ивелина Стойкова Василева - управител на 
“Диагностично-консултативен център ІІІ – Варна” ЕООД с вх. № ОС-9-
9903/15/30.05.2009 г., Общински съвет – Варна решава  “Диагностично-консултативен 
център ІІІ – Варна” ЕООД да проведе търг за продажба с тайно наддаване при условията и 
по реда на НРПУРОИ на лек автомобил – марка ВАЗ 21213 “НИВА”, с регистрационен № 
В1657 СР, рама № ХТА21213041751187, първоначална регистрация 26.04.2004 г. и пробег 
42 610 км; с остатъчна стойност към 01.01.2009 г. – 5 900.10 лв.

  Пазарната цена на автомобил марка ВАЗ 21213 “НИВА”, собственост на търговското 
дружество да бъде определена от лицензиран експерт-оценител.

  След извършването на продажбата  средствата да бъдат използвани за закупуването на 
ДМА, необходими за развитие на Общинското търговско дружество. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

1481-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Диагностично-консултативен 
център ІV - Варна” ЕООД за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 38, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

1481-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Соня Цекова - 
управител на “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД, за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 38, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

1481-4-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност контрольора на “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” ЕООД 
д-р Светослав Калчев Калевски за периода 01.01.08 г. до 31.12.08 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 38, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

1481-4-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира “АКТИВ” ООД, представлявано от Надя Енчева Костова – управител, за 
извършване на одиторски контрол на “Диагностично-консултативен център ІV - Варна” 
ЕООД за 2009 г.

/резултати от поименно явно гласуване:



за – 38, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 10/

1482-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Диагностично консултативен 
център V Варна – “Света Екатерина” ЕООД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12 

1482-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Галина Павлова - 
управител на “Диагностично консултативен център V Варна – „Света Екатерина” ЕООД 
за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

1482-4-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност контрольора на “Диагностично консултативен център V Варна – „Света 
Екатерина” ЕООД Ивелина Стоянова за периода 01.01.08 г. до 31.12.08г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

1482-4-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира “Ай Си Ар” ЕООД, представлявано от д.е.с Светослав Петров Станиславов – 
управител, за извършване на одиторски контрол на “Диагностично консултативен център 
V Варна – „Света Екатерина” ЕООД за 2009 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

1483-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна приема годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение – Варна” ЕООД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

1483-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава от отговорност д-р Драгомир Драганов – 
управител на “Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” 
ЕООД за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

1483-4-3. На основание чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава 
от отговорност контрольора на “Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна” ЕООД д-р Красимир Костадинов за периода 01.01.08 г. до 31.12.08 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

1483-4-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира “ТУРЕКСПЕРТ” ООД – ВАРНА за извършване на одиторски контрол на 



“Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД за 2009 
г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 36, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

1484-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Дентален център І Варна” ЕООД 
за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 38, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 10/

1484-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Слава Даковска – 
управител на “Дентален център І Варна” ЕООД, за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 38, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

1484-4-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на “Дентален център І Варна” ЕООД д-р Петър Липчев за 
периода 01.01.08 г. до 31.12.08 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 38, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

1484-4-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира “Приморска одиторска компания” ООД, представлявано от Илия Илиев – 
управител, за извършване на одиторски контрол на “Дентален център І Варна” ЕООД за 
2009 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 38, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 10/

1485-4. На основание чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
– Варна, неговите комисии и взаиодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Варна решава да бъдат оттеглени от разглеждане проектите за решения относно: 

- одобряване на годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад 
за дейността на “Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за 2008 г.;

- освобождаването от отговорност д-р Петър Атанасов – управител на “Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – 
Варна” ЕООД; 
- освобождаване от отговорност на контрольора на “Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД 
д-р Цветанка Асенова Негрева- Коцева за периода 01.01.08 г. до 31.12.08 г.;

- избиране на “Турексперт” ООД, представлявано от Пенка Кирилова Жекова – управител, за 
извършване на одиторски контрол на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за 2009 г.;

и да бъдат разгледани след представяне на  счетоводния отчет и баланс на търговското 
дружество с едноличен собственик на капитала “Специализирана болница по акушерство 
и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД. 



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

1486-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 8, ал. 
1 от НРПУРОИ и § 30 от Закона за държавния бюджет за 2009 година и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-1102/15/19.03.2009 г.,  Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление на Районна прокуратура-Варна 
част от имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Цар 
Освободител” № 150, Средношколски общежития, 5-ти м.р., кв. 996, УПИ І-„общежития”, 
представляваща 11 (единадесет) стаи и коридор в  лявата част на приземен етаж, блок „Б” в 
сградата на Средношколско общежитие “Михаил Колони” с обща площ 254 (двеста 
петдесет и четири) кв.м. (съгласно приложена схема).

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

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

Безвъзмездното управление се учредява на Районна прокуратура-Варна  за срок от 5 (пет) 
години.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за предоставяне на гореописания имот безвъзмездно за управление 
на Районна прокуратура – Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 39, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

1487-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 81 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/90/13.07.2009 г., Общински съвет – Варна 
приема “Ред, условия и критерии за провеждане на конкурс по документи за избор на 
лицензирани оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и вещи – общинска 
собственост”, както следва: 

1. Да се проведе конкурс по документи за избор на лицензирани оценители за изготвяне на 
експертни оценки на имоти и вещи – общинска собственост. 

2. Конкурсът да бъде обявен в един местен ежедневник.

3. Кандидатите следва да отговарят на следните условия: 

3.1. физически лица със завършено висше образование – или да са юридически лица, 
регистрирани по реда на Търговския закон;

3.2. да имат действащ лиценз, издаден от Агенцията за приватизация; 

4. Комплекта документи за участие на кандидатите трябва да съдържа:

4.1. заявление за участие;

4.2. диплом за завършено висше образование за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица – копие, заверено от участника;

4.3. документ за самоличност – копие, заверено от участника /за физически лица/;

4.4. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи 
юридическите лица /оригинал/;                                    

4.5. лиценз издаден от Агенцията за приватизация – копие, заверено от участника;

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



4.7. БУЛСТАТ /ЕИК– удостоверение от Агенция по вписванията за физически и юридически  
лица - оригинал;

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

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

4.10. удостоверение за липса на задължения по публични вземания към Община Варна от 
дирекция “Местни данъци” /оригинал/;

4.11. служебна бележка за недължими вземания към Община Варна/оригинал/;

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

4.13. копие на платежен документ удостоверяващ внесен членски внос към Камарата на 
лицензираните оценители в България;

4.14. автореференция, съдържаща: 

• списък на оценки на недвижими имоти и движими вещи – обект на разпоредителни 
сделки, извършени от оценителя; 

• референции. 

5. Комплектът документи да се представи до 16.30 часа в 14-дневен срок от публикуване на 
обявата за конкурса в Дирекция “Общинска собственост”, отдел “Общинска собственост”, 
стая № 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна.

6. Конкурсът да се проведе от 10.00 часа в зала “37” на ІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 
от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Варна в 5-дневен срок от изтичане на 
срока за подаване на документите за участие.

7. За резултатите от проведения конкурс, комисията да изготви доклад, който да представи на 
Кмета на Община Варна за утвърждаване със заповед на лицензираните оценители.

  /за – 43, против – 0, въздържали се – 0/

1488-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 16 във връзка с § 5 и § 7 от Закона за 
независимите оценители (ДВ бр. 98/14.11.2008 г., в сила от 15.12.2008 г.) и във връзка с 
решение на Общинския съвет – Варна № 1487-4(16)/20.07.2009 г., Общински съвет – Варна 
решава след 15.12.2009 г. оценки на имоти и вещи – общинска собственост да се възлагат 
само на лица, които са вписани в Регистъра на независимите оценители към Камарата на 
независимите оценители и са получили сертификат за правоспособност на независим 
оценител.

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 

1489-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-8-9901/13/08.07.2009 г., Общински съвет 
– Варна задължава Кмета на Община Варна да внесе Стратегия, за възможностите за 
увеличаване площта на гробищен парк Тополи, чрез закупуване на граничещи с парка 
имоти, информация за геоложките характеристики на имотите с оглед спазване на санитарно-
хигиенните норми и възможностите за оформяне и изкопаване на гробни места, както и 
обосновка за  реалните пазарни стойности на тези имоти с оглед на местонахождението и 
статута им.



/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 

1490-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-17114/08.07.2009 г., Общински съвет – 
Варна  одобрява  пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС, с която е определена пазарна стойност на ограничено вещно право на строеж за ?(една 
втора) от предвидената за изграждане пристройка – лятна кухня, цялата с площ 30,40 
(тридесет) кв.м., към съществуваща жилищна сграда, законно построена с отстъпено право 
на строеж в дворно място – частна общинска собственост, представляващо урегулиран 
поземлен имот (УПИ) VІ-301 (шест-триста и едно) при граници: улица, урегулиран поземлен 
имот) (УПИ)V-302 (пет-триста и две), улица, урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-300 
(седем-триста) и урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-300 (четири-триста), с 
административен адрес: гр. Варна, кв. Галата, ул. „Галатея” № 27, в размер на 3700,00 лева 
(три хиляди и седемстотин лева), без включен ДДС., във връзка с реализиране 
наразпоредителна сделка – учредяване право на пристрояване на основание чл. 38, ал. 2 от 
ЗОС и чл. 41 ал. 2 от НРПУРОИ на Община Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

1491-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОбС-5-94.Б/11/12.06.2009 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна стойност в размер на 2170,00 (две хиляди сто и 
седемдесет) лева, без включен ДДС, за учредяване право на строеж за изграждане на балкон 
със ЗП=3,50 (три цяло и петдесет) кв.м. към ап. 4, ет. 2, вх. А, блок 5, ул. „Барутен погреб”, 
гр. Варна, в/у общински имот, УПИ, представляващ кв. 14, целият с площ  8200,00кв.м. (осем 
хиляди и двеста) кв.м.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №4828/21.12.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

1492-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, предложение 2 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-12253/12.06.2009 г., във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС, с която е определена пазарна стойност в размер на 4320,00 (четири хиляди триста и 
двадесет) лева, без включен ДДС, за имот - частна общинска собственост, представляващ 
35,24 кв.м. ид. ч. от ПИ №10135.5510.242, целият с площ 564,00 (петстотин шестдесет и 
четири) кв.м., с административен адрес: гр. Варна, кв. Галата, ул. „Лазурна” № 9, при 
пазарна стойност на 1 (един) кв.м. – 122,59 (сто двадесет и два лева и петдесет и девет 
стотинки) лева.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5193/01.10.2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

1493-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предложение 2 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-18610/12.06.2009 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС, с която е определена пазарна стойност в размер на 5247,00 (пет хиляди двеста 
четиридесет и седем) лева, без включен ДДС, за учредяване право на строеж за изграждане 
на балкон със ЗП=11,70 кв.м. към ап. 1, ет. 1 от жилищна сграда, находяща се в гр. Варна, ул. 



”Константин Фотинов”, № 8, върху общински имот, представляващ ПИ № 10135.2560.281, 
целият с площ 1599,00 (хиляда петстотин деветдесет и девет) кв.м.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №5067/02.09.2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

1494-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-51830/14.07.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с учредяване 
право на строеж за изграждане на трафопост със застроена площ 18,09 кв.м. и сервитутна 
зона с площ 25,56 кв.м. върху имот-частна общинска собственост, съставляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.3511.604, по кадастрална карта на район „Младост”, одобрена 
със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, 
картография и кадастър, със стар идентификатор УПИ ІV-521 „за трафопост”, кв. 12, по 
плана на ж.к. „Възраждане” І-ви м.р., гр. Варна. Оценката е изготвена от оценител на имоти и 
е в размер на 13 300 (тринадесет хиляди и триста) лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

1495-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 
62, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 38, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-51830/14.07.2009 г.,  Общински съвет- Варна дава 
съгласие Кметът на Община Варна да учреди право на строеж на “Е.ОН България 
Мрежи“АД  гр.Варна за изграждане на трафопост със застроена площ 18,09 кв.м. и 
сервитутна зона за обслужване на трафопоста от 25,56 кв.м. върху поземлен имот – частна 
общинска собственост с идентификатор 10135.3511.604, по кадастрална карта на район 
„Младост”, одобрена със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на 
Агенция по геодезия, картография и кадастър, със стар идентификатор УПИ ІV-521 „за 
трафопост”, кв.12, по плана на ж.к. „Възраждане” І-ви м.р., гр.Варна. обособен съгласно 
ПУП-ПРЗ, одобрен със заповед № Г-55/ 07.05.2009 г. на Зам. кмета на Община Варна, целият 
с площ 44 кв.м., при съседи: ПИ № 10135.3511.605, по одобрената с решение на Общинския 
съвет – Варна № 1494-4(16)/20.07.2009 г.,  пазарна цена.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5705/02.06.2009 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 – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

1496-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-41703/14.07.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с учредяване 
право на строеж за изграждане на трафопост със застроена площ 17 кв.м. и сервитутна зона 
от 128 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1463, по кадастрална карта на 
район „Приморски”, стар идентификатор УПИ ІV-„тр.п. и общ. обсл.”, кв.20”в”, по плана на 
кв. Виница, гр. Варна. Оценката е  изготвена от оценител на имоти и е в размер на 19 290 
(деветнадесет хиляди двеста и деветдесет) лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/



1497-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 
62, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 38, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-41703/14.07.2009 г.,  Общински съвет - Варна дава 
съгласие Кметът на Община Варна да учреди право на строеж на “Е.ОН България Мрежи 
“АД гр.Варна за изграждане на трафопост със  застроена площ  17 кв.м. и сервитутна зона за 
обслужване на трафопоста от 128 кв.м. върху поземлен имот с идентификатор 
10135.2575.1463, по кадастрална карта на район „Приморски”,одобрена със заповед на РД-
18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 
кадастър, със стар идентификатор УПИ ІV-„тр.п. и общ. обсл.”, кв.20”в”, по плана на кв. 
Виница, гр. Варна, обособен съгласно влязъл в сила ПУП-ПРЗ със заповед № Г-
129/07.06.2006 г. на Зам. кмета на Община Варна, целият с площ 145 кв.м., при съседи: ПИ № 
№ 10135.2575.161; 10135.2575.1397, по одобрената с решение на Общинския съвет – Варна 
№ 1496-4(16)/20.07.2009 г.,   пазарна цена.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5180/25.09.2008 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 – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

1498-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № АБ-1-2600/232/14.07.2009 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с учредяване 
право на строеж за изграждане на трафопост със застроена площ 10 кв.м. и сервитутна зона 
от 23,6 кв.м. върху УПИ ІІІ-„за трафопост и общ. обсл.”, кв.57, по плана на с. 
Константиново, одобрен със заповед № 1707/ 13.04.1974 г. на Кмета на Община Варна. 
Оценката е  изготвена от оценител на имоти и е в размер на 3 500 (три хиляди и петстотин) 
лева.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

1499-4. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 62, 
ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 38, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № АБ-1-2600/232/14.07.2009 г., Общински съвет- Варна дава съгласие 
Кметът на Община Варна да учреди право на строеж на “Е.ОН България Мрежи “АД  
гр.Варна за изграждане на трафопост със застроена площ 10 кв.м. и сервитутна зона от 23,6 
кв.м. за обслужване на трафопоста върху УПИ ІІІ-„за трафопост и общ. обсл.”, кв. 57, по 
плана на с. Константиново, одобрен със заповед № 1707/13.04.1974 г. на Кмета на Община 
Варна, целият с площ 100 кв.м., при съседи: улици, УПИ ІІ-за училище и общ. обслужване и 
дере, по одобрената с решение на Общинския съвет – Варна № 1498-4(16)/20.07.2009 г., 
 пазарна цена.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 2076/30.05.2001 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 – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

1500-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 9, ал. 1 от 
НПРУРОИ, Общински съвет – Варна дава съгласие за сключване на анекс към Договор за 



наем № Д-6-9200(958)/08.08.2006 г., сключен с ЕТ „ТОНИ ИНВЕСТ – Надежда Тодорова” 
част от имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Тодор Влайков” 
№ 18 СОУ „Елин Пелин”, представляваща бюфет с площ 20 /двадесет/ кв.м – предмет на 
АОС № 1941/29.11.2000 г., за удължаване срока на договора на 5 /пет/ години, считано от 
датата на сключване на Договор за наем № Д-6-9200(958)/08.08.2006 г.

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

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/

1501-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаиодействието 
му с общинската администрация, Общински съвет – Варна реши създава работна група от 
общински съветници и представители на общинската адинистрация с цел обсъждане на 
дейността, структурата и финансовото състояние на общинските търговски дружества в 
условията на икономическа криза и избира за членове на Работната група следните общински 
съветници: Добромир Кондов, Данчо Симеонов, Красимир Минков, д-р Янко Станев, 
Владимир Тонев, Валерия Ангелова, Пламен Войков, Цветелина Тънмазова, Пламен 
Андреев.

/за – 46, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  пета от дневния ред

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

- разглеждане на предложение вх. № Д-4-9200(189)/06.07.2009 г. от „Байонета” ЕООД във 
връзка с разпределение собствеността на обособени обекти в сграда „Художествена галерия 
за съвременно изкуство”; 

- приемане на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ за пътна 
автомобилна рампа  на автомагистрала “Хемус” – ул. “Атанас Москов” от о.т.1100 до о.т. 1105 
по плана на ПЗ Метро, район “Владислав Варненчик” – гр. Варна;

- изменение и допълнение на “Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на 
зелената система на територията на Община Варна”;

- задължаване на отдел “Строителен контрл”, дирекция “ОООР” при Община Варна да 
извърши проверка на започнало строителство на УПИ І 1515, кв. 1, м-ст “Старите лозя” – 
Долна Трака, гр. Варна.

Докл.: Вл. ТОНЕВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 42
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я : 
1502-5. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, Общински съвет – Варна обявява за частна общинска собственост имот- 
публична общинска собственост, представляващ триетажна масивна сграда - Дом на 
изкуствата, ползваща се като художествена галерия, описана подробно в Акт за публична 
общинска собственост № 506/16.02.1998 год.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, Общински съвет- Варна одобрява предложения 
проект за доброволна делба на СГРАДА – „ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ЗА 



СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО” с идентификатор № 10135. 1508.91.1 /десет хиляди сто 
тридесет и пет. хиляда петстотин и осем. деветдесет и едно, едно/, с разгъната застроена 
площ от 5805.00 /пет хиляди  осемстотин и пет/ кв.м., изградена върху дворно място, 
находящо се в град Варна, община Варна, област Варненска, район Одесос, бул. „Княз Борис 
Първи” № 65 /шестдесет и пет/, собственост на „Байонета” ЕООД, съставляващ поземлен 
имот с идентификатор № 10135.1508.91 /едно нула едно три пет точка едно пет нула осем 
точка девет едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 
РД-18-98/10.11.2008 год. на ИД на АГКК, идентичен с имот със стар идентификатор V-7 /пет 
римско седем арабско/, кв. 728 /седемстотин двадесет и осем/, целият с площ 734 
/седемстотин тридесет и четири / кв. м. по нотариален акт, по схема - 785 /седемстотин 
осемдесет и пет/ кв. м., с трайно предназначение – урбанизирана територия, с начин на 
трайно ползване – комплексно застрояване, при граници: имоти с идентификатори 
10135.1508.87, 10135.1508.102, 10135.1508.92, 10135.1508.90, между Община Варна и 
“Байонета” ЕООД и упълномощава Кмета на Община Варна да подпише договора за делба, 
представляващ приложение към настоящото решение.

3. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, Общински съвет - Варна задължава Кмета на 
Община Варна незабавно след вписване на сключения договор за доброволна делба в 
Службата по вписванията - Варна към Агенцията по вписванията, да предприеме 
необходимите действия за актуване като публична общинска собственост на придобитите 
съгласно договора за доброволна делба имоти.”

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 34, против – 3, въздържали се – 1, отсъстват – 13/

1503-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/76/22.05.2009г., Общински съвет-
Варна приема Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ за пътна 
автомобилна рампа на автомагистрала “Хемус” – ул. “Атанас Москов” от о.т. 1100 до о.т. 1105 
по плана на ПЗ „Метро”, район “Владислав Варненчик” – гр. Варна.

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/

1504-5. На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с 
чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 8 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 10 от ЗУТ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС-9-9302/93/15.07.2009 г., Общински съвет-Варна изменя и допълва 
“Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на 
територията на Община Варна, съгласно чл. 62, ал. 10 на ЗУТ”, приета с решение № 1227-
8/14/01,02.04.2009 г. на Общински съвет - Варна, както следва:

1. чл. 21, ал. 1 се изменя, както следва: 

“В озеленени площи – публична собственост и в частни имоти, предвидени съгласно 
устройствени планове за озеленени площи без промяна на предназначението им може да се 
предвижда само застрояване, разписано в ал. 7 на чл. 62 от ЗУТ и чл. 32 от Наредба № 7 от 
22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 
устройствени зони”.

1. чл. 21, ал. 3 се изменя, както следва: 

“Когато за обект по ал. 1 се налага премахване на дървесна растителност, визата се съгласува 
със специализирана общинска служба по озеленяване, която дава указания за извършване на 
компесаторно озеленяване в незаетата от обекта част от имота и упражнява контрол по 
спазване на поставените условия”.

1. чл. 23 се отменя 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/



1505-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 и чл. 44, ал. 1, т. 7 
ЗМСМА и жалба вх. № ОС-9-94.В/13/15.07.2009г. от Пламен Георгиев Стоянов и от 
Валентин Петров Димов, Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна да 
възложи на отдел “Строителен контрол”, дирекция “ОООР” при Община Варна 
извършването на проверка за започнало строителство в УПИ І-1515, кв. 1, м-ст “Старите 
лозя” – Долна Трака, гр. Варна, във връзка със законността на  строителството в описания 
УПИ, предполагаемото нарушаване на геоложкия ограничител за застрояване в 10 метровата 
зона от магистрала Варна – к.к. Златни  пясъци, и да представи констативен протокол за 
извършената проверка на ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и 
развитие на територията на общината и населените места” за сведение, в срок до 27.07.2009 г. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  шеста от дневния ред

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

- промяна в Приложение 2 към  Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна; 

- увеличаване на целевата субсидия за капиталови разходи; 

- одобряване и разчет за средства за работна заплата, численост на персонала и месечен 
размер на средства за работна заплата по Бюджет 2009 г.;

- задължаване на едноличните дружества с общинско имущество да внасят 50% от приходите 
от наеми на недвижими имоти в общинския бюджет;

- осигуряване издаването в полза на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство /Управляващ орган на Оперативна програма “Регионално развитие”/ на 
обезпечение /Запис на заповед/, гарантиращо авансово плащане по договор за предоставяне 
на бевъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Регионално развитие” /2007-
2013/, регистрационен номер на договора BG161PO001/42-01/2008/032, приоритетна ос 4 
“Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.2 “Междурегионално сътрудничество”;

- осигуряване издаването в полза на Министерството на околната среда и водите (договарящ 
орган по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 год.”) на обезпечение (Запис на 
заповед), гарантиращо авансово плащане по проект № 58-131-82-82 “Техническа помощ за 
подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна 
среда 2007-2013 год.”;

- изменение на решение № 796-2(10)/23, 29.10.2008 г.относно сътрудничество по проект 
“ENERGI 21”, Стратегия за енергийна устойчивост и насърчаване процеса на планиране на 
енергийното потребление в устойчиви общности”;

- изменение на решение № 1253-15(14)/01, 02.04.2009 г. относно Българо-Норвежко 
партньорство в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници 
за намаляване на вредните газове в публичния сектор в Черноморските общини;

- одобряване на разпределението на целева капиталова субсидия в резерв по бюджет 2009;

- отпускане на допълнителни финансови средства на „Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар - Варна ” ЕООД, „Амбулатория - групова практика 
за специализирана медицинска помощ - Център за психично здраве - Варна” ЕООД и 
“Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от малцинствен произход”;

- дофинансиране на средношколско общежитие  “Михаил Колони”;

- извършване на спешен авариен ремонт на сграда общинска собственост, с адрес: гр. Варна, 
 ул. “Славянска”, № 28 – Народно читалище “Възрождение”;



- подпомагане дейността за 2009 г. на хор на варненските учители “Арс музика” и камерен 
оркестър “Анима”; 

- даване на съгласие за приемане на заплащане на сума, представляваща остатък от главница 
по сключени между Общински съвет – Варна и “РУД-Варна”АД приватизационни договори;

- отпускане на финансови средства за създаване на филм, който ще представи  проекта 
„Пристанище Варна”.

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Председател ПК

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
1506-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ и по 
предложение от Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/95/15.07.2009 г., Общински съвет 
- Варна приема изменения и допълнения в Приложение 2 към Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, както 
следва :

    1. Изменя се т. 2 на забележката към т. 13.5, като след изменението т. 2 става със  следния 
текст: 

2.1. В случаите на квадратура, по-голяма от посочената  в разрешенията за поставяне на 
обекти по чл.56 и §17 от ЗУТ за всеки квадратен метър в повече се заплаща удвоена цена на 
право на разполагане, до издаване на следващо разрешение.

2.2. В случаите на квадратура, по-голяма от посочената  в последното разрешение или по 
последен констативен протокол за обектите по чл.56 и §17 от ЗУТ, заплащащи обезщетения 
по реда на чл.236 от ЗЗД, за всеки квадратен метър в повече се заплаща удвоена цена на 
право на разполагане.” 

     2. Изменя се точка 13.13.,  като след изменението т. 13.13 става със  следния текст: 

„Цена за ползване на зала за скуош
Преди 17,00 ч. – 45 мин. – 20,00 лв.

След 17,00 ч. и уикенда – 45 мин. – 24,00 лв.

Индивидуален скуош урок – 45 мин. – 15,00 лв.

Наем на ракета  - 1час  – 4,00 лв.”

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

1507-6. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и писмо № 08-00-1087/ 25.06.2009 г. на 
Министерство на финансите на Република България за увеличаване на целева субсидия за 
капиталови разходи и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
0400/291/03.07.2009 г., Общински съвет - Варна приема следното разпределение на 
осигурените средства от Централния бюджет за доизграждане на канализационна мрежа кв. 
Виница и кв. Галата, в размер на 4 000 000 лв., както следва:

1. Изграждане канализационна мрежа кв. «Виница» - 2 500 000 лв. 
2. Изграждане канализационна мрежа кв. «Галата»   - 1 500 000 лв. 

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

1508-6. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1 и ал. 4 от ПМС № 
46/26.02.2009г. (посл. изм. ДВ бр. 36/15.05.2009г.), писмо от Министерство на финансите на 



Република България ФО-23/07.06.2009 г. за допълнителни средства във връзка с единни 
разходни стандарти за делегирани държавни дейности – функция «Здравеопазване» и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-0400/271/15.07.2009 г., Общински 
съвет - Варна одобрява разчет за средства за работна заплата, численост на персонала и 
месечен размер на средства за работна заплата по Бюджет 2009 г.на община Варна, съгласно 
приложение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 26, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват  - 22/

1509-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 137 и чл. 221 от Търговския закон и 
във връзка  с изпълнение на приходната част на бюджет 2009 г. и по предложение от Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-9302/87/02.07.2009 г., Общински съвет Варна решава:

1. Едноличните търговски дружества с общинско имущество, отдали под наем 
предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, внасят 50 на сто от 
получения наем в общинския бюджет. 

2. За имоти, отдадени под наем от смесени дружества с общинско участие, в общинския 
бюджет се внасят 50 на сто от наема, съответстващ на общинското участие, след вземане на 
решение на общото събрание на дружествата.

3. Общинските лечебни заведения – еднолични търговски дружества, прилагат чл.105, ал.2 от 
Закона за лечебните заведения, според който постъпленията от наеми  остават изцяло  в 
заведението и могат да се използват  само за финансиране на лечебна дейност и за 
инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност.

4. Вноските по т.1 и т.2. от настоящото решение се правят в десетдневен срок  от всяко 
получаване на сумите по наемния договор.

5. Невнесените до момента суми за 2009 г. се внасят в приход на бюджета в едномесечен срок 
от приемане на това решение.

6. Точка 1 от настоящото решение не се прилага за “ДКС” ЕАД, “Пазари” ЕАД и “Жилфонд” 
ЕООД.                  

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 30, против – 3, въздържали се – 3, отсъстват  - 15/

1510-6. На основаниечл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение от Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-9-9302/83/16.06.2009  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 Министерството на регионалното развитие и благоустройство 
/Управляващ орган на Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013” – Главна 
дирекция “Програмиране на регионалното развитие”/, за стойността на авансовото плащане 
по чл. 4, т. 4.1 – 87 837,84 лв. /осемдесет и седем хиляди осемстотин тридесет  и седем лв. 84 
ст./ от договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.2-
01/2008/032 от 10.04.2009 г. за изпълнение на проект “Изследване и разработване на 
алтернативни модели за организация на градския транспорт в Община Варна” в рамките на 
схема BG161PO001/4.2-01/2008: “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на 
най-добри практики”.

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

1511-6. На основаниечл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение от Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-9-9302/42/18.03.2009 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 Министерство на околната среда и водите, Договарящ орган по Оперативна 
програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, за стойността на авансовото плащане по чл. 2, т. 2.1 
– 913 462 лв. /деветстотин и тринадесет хиляди четиристотин шестдесет и два лева/ от 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 58-131-82-82 “Техническа 
помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна 
програма “Околна среда 2007-2013 год.”, по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 
“Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на 
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 год.”. 

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

1512-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение от Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-1500/23/16.07.2009г., Общински съвет – Варна изменя част от 
свое Решение № 796-2(10)/23, 29.10.2008 г., както следва:

“Общата сума за съфинансиране, касаеща Община Варна се определя на левовата 
равностойност на 29 062. Евро. Средствата да се осигурят от  бюджета на Община Варна за 
2009 година и се преведат на Асоциация на българските черноморски общини,  по банковата 
сметка на проекта”.

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

1513-6. На основание чл. 21, ал. 1 и т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение от Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-1500/24/16.07.2009 г., Общински съвет - Варна изменя част от 
свое Решение № 1253-15(14)/01, 02.04.2009 г./,  както следва:

“Общата сума за съфинансиране за изпълнението на проекта от Община Варна за 2009 – 2010 
г. е в размер до 78 233.20 лв. /седемдесет и осем хиляди, двеста тридесет и три лева и 20 ст./, 
представляваща равностойността на 40 000. евро..Средствата ще бъдат преведени на две 
равни части от бюджета на Община Варна за 2009 и 2010 г. на Асоциация на българските 
черноморски общини по банковата сметка на проекта:

SG Експресбанк, Клон Транспортна,     

IBAN: BG62TTBB94001506045229, BIC: TTBBBG22 

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

1514-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 13, ал. 1, т. 3 и чл. 17 от ЗДБРБ за 
2009г. и писмо от МФ № ФО-2/11.02.2009г., 08-00-1732/08/23.04.2009г., 08-00-
1087/25.06.2009г., ФО-28/26.06.2009г. и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-9-9302/97/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна одобрява разпределението на целева 
капиталова субсидия и резерв по бюджет 2009, съгласно приложение.

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

1515-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 и ч 54, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна   решава:

1. Да бъдат отпуснати допълнителни финансови средства в размер на 390 000лв. на 
„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна ” 
ЕООД, във връзка със завършването на финансовата 2009 г. по повод изпълнението на 
програмата за стабилизация на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар - Варна ” ЕООД 



2. Да бъдат отпуснати допълнителни финансови средства в размер на 50 000 лв. на 
„Амбулатория - групова практика за специализирана медицинска помощ - Център за 
психично здраве - Варна” ЕООД във връзка със завършването на финансовата 2009 г. 
по повод изпълнението на програмата за стабилизация на „Амбулатория - групова 
практика за специализирана медицинска помощ - Център за психично здраве - Варна” 
ЕООД. 

3. Да бъдат отпуснати допълнителни финансови средства в размер на 37 550 лв. на 
“Център за социална рехабилитация и интеграция на деца от малцинствен произход”, 
във връзка с увеличаването на капацитета му от 40 на 80 места, считано от 01.08.2009 
г. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджет 2009 на Община Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват  - 11/

1516-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от ЗМСМА, чл. 44 от Закона за народната 
просвета и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/77/01.06.2009 г., 
Общински съвет - Варна решава да бъдат заложени финансови средства за дофинансиране на 
Средношколско общежитие “Михаил Колони” за издръжка на дейността в размер на 150 000 
лв. до 31.12.2009 г. 

 Средствата да бъдат заложени при актуализацията на Бюджет 2009 на Община Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват  - 11/

1517-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 2 от Закона за народните 
читалища и по предложение от Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9303/670/17.07.2009г., и 
във връзка с решение № 703-6/9/25,28.07.2008г.на Общински съвет – Варна, Общински съвет 
– Варна решава да бъде извършен спешен авариен ремонт на сграда общинска собственост, с 
адрес: гр. Варна, ул. “Славянска”, № 28 – народно читалище “Възрождение”, на стойност 
49 750 лв., съгласно експертиза и количествено стойностна сметка от ОП “Инвестиционна 
политика”, като средствата за ремонта бъдат осигурени от бюджет 2009 на Община Варна.

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

1518-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от ЗМСМА и по предложение от Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-9302/80/12.06.2009 г., Общински съвет – Варна решава да бъде 
подпомогната дейността за 2009 г. на хор на варненските учители “Арс музика” и камерен 
оркестър “Анима” с финансови средства в размер на 6 600 лв. Сумата ще бъде изразходвана 
от бюджета на функция “Образование”, дейност 389 – Други дейности по образованието. 

Средствата да бъдат заложени при актуализацията на Бюджет 2009 на Община Варна.

  /резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват  - 12/

1519-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и по 
предложение от Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/96/16.07.2009 г., Общински съвет 
– Варна дава съгласие за приемане на заплащане на сума в размер на 647 100 лв., 
представляваща остатък от главница по сключените между Общински съвет – Варна и „РУД - 
Варна”АД приватизационни договори с №№ Д-9200/412/06.07.1999 г., Д-9200/752/13.10.1999 
г., както и сумата в размер на 56 997 лв., представляваща сторените в съдебното производство 
на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК разноски.



Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да подпише извън съдебна 
спогодба за заплащане на посочените суми, като след реалното им заплащане  бъде направен 
отказ от предявения иск и бъдат деактувани общински недвижими имоти, актувани с АОС № 
535/08.02.1998г. и № 518/29.01.1998 г.

 Във връзка с горните решения Общински съвет – Варна оправомощава Кмета на Община 
Варна да извърши всички необходими действия по отказ на предявения иск, прекратяване на 
образуваното дело и деактуване на горепосочените имоти.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 1, въздържали се – 5, отсъстват  - 12/

1520-6. На основание чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
– Варна, неговите комисии и взаиодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Варна решава да бъде оттеглен от разглеждане проекта за решение относно отпускане 
на финансови средства за създаване на специален филм, който ще представи  проекта 
„Пристанище Варна” и гр. Варна като кандидат за европейска столица на културата, като 
същият да се внесе за разглеждане в ПК „Култура, вероизповедания, медии” при Общински 
съвет - Варна.

/за – 30, против – 1, въздържали се – 1/

по точка  седма от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на Община Варна вх. № ОС-8-
9302(180)/06.10.2009 г.относно:

         - отмяна на решение на Общински съвет – Варна № 666-3(9)/25, 28.07.2008 г.;

         - провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване възмездно право на 
ползване върху имот-частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ж.к. „Чайка”, 19-ти 
п.р. до блок 19, представляващ „Детска градина, основно училище и профилирана гимназия”, 
състоящ се от четири блока и свързващ коридор (покрита връзка) с обща застроена площ 
1312 кв.м. и дворно място с площ 6800 кв.м. - предмет на АОС № 431/17.10.1997 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
1521-7-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отменя 
свое решение № 666-3 по Протокол № 9/ 25, 28.07.2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 35, против – 2, въздържали се – 2, отсъстват – 12/

1521-7-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, ал.ал. 1, 2 и 6 от ЗОС и 
във връзка с чл. 45 и чл. 46 от НРПУРОИ, чл. 11, ал. 4 от Закона за народната просвета, 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе публично оповестен 
конкурс за учредяване на възмездно право на ползване върху имот-частна общинска 
собственост, находящ се гр. Варна, ж.к. „Чайка”, 19-ти п.р. до блок 19, представляващ 
„Детска градина, основно училище и профилирана гимназия”, състоящ се от четири блока и 
свързващ коридор (покрита връзка) с обща застроена площ 1312 кв.м. и дворно място с площ 
6800 кв.м.- предмет на АОС № 431/17.10.1997 г.

Срокът на възмездното право на ползване се определя на 10 (десет) години, при стартова 
конкурсна цена, определена от независим лицензиран оценител  и завишена с 10 % от 



Общинския съвет – Варна, в размер на 996 600 (деветстотин деветдесет и шест хиляди и 
шестстотин лева) лева без ДДС.

Условия за участие в конкурса: 
1. Право на участие в конкурса имат лица, открили частни детски градини и училища, 
съгласно чл. 11 от Закона за народната просвета, които:

1.1. осъществяват  всички дейности на територията на Община Варна, според 
предназначението на имота - детска градина, основно училище и профилирана гимназия, и 
обучават не по-малко от 150 /сто и петдесет/ ученика, не са прекъсвали осъществяването на 
дейностите си според ЗНП и имат доказани инвестиции за подобряване състоянието на имоти 
- частна общинска собственост, предоставени за целите на ЗНП;

1.2. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното подразделение на  
Националната агенция по приходите;

1.3. нямат задължения  към Община Варна; 

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 вписванията 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. документи, издадени на основание чл. 11 от ЗНП;

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

2.5. 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;

2.6. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи 
юридическите лица - оригинал; 

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

2.8. удостоверение за липса на задължения за публични вземания към Община Варна от 
Дирекция “Местни данъци” - оригинал; 

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

2.10. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията – оригинал (за 
фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър);

2.11. декларация, приложена в конкурсните документи за получаване и запознаване с 
тръжните условия;

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

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

2.14.платежен документ за внесен депозит;  

2.15.платежен документ за закупена конкурсна документация, в размер на 500.00лв. 
/петстотин/ лева, с включен ДДС, платима по IBAN: BG49СЕСВ97908462150000,  ВIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон 



Варна;

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

3. Състезателни елементи и тежест в общата оценка на финансовото предложение:
   К1 – пределна цена, не по-малко от 996 600 лева без ДДС – 90 % /деветдесет процента/,  

   К2 – размер на извършените подобрения в имота – 10 % /десет процента/.   

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

   К1 = (Ц  участник/ Ц мах) х 90 %

Ц участника – предложена от участника цена на правото на ползване в лева;  

Ц мах – максимален предложен размер на цена на правото на ползване в лева;  

К2 = (ИП участник/ИП мах) х 10 %

ИП участник – размер на извършените подобрения от участника;

ИП мах – максимален предложен размер на извършените подобрения;

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:

за – 35, против – 2, въздържали се – 2, отсъстват – 12/

 

по точка  осма от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки дейности и спорт” 
относно: 

         - отпускане на суми за материално стимулиране за постигнати високи спортни 
резултати;

         - изменение на „Наредбата за финансово подпомагане на спoртните клубове за 2009 г.”;

- сключване на договор за сътрудничество между Община Варна и Национална спортна 
академия „В. Левски” – София; 

         - отпускане на сумата от 15 000 лв. за организиране и провеждане на Балканско 
първенство по триатлон;

         - отпускане на сумата от 10 000 лв. за организиране и провеждане на Световна купа по 
плувен маратон 10 км.; 

         - отпускане на сумата от 3000 лв. за награда на Шевки Шевкиев за постигнато Второ 
място на Републикански шампионат и Трето място в Източно-европейски шампионат по 
мотокрос;

         - отпускане на сумата от 30 000 лв. за организиране и провеждане на Европейско 
първенство по ветроходство. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

 



Общ брой присъстващи общински съветници – 35
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я : 
1522-8. 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 и т. 3, приложение 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-
3500/392/09.12.2008 г., Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 600 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Стилиян Марков 
Георгиев от СК "Варна-60" - Варна за постигнато ІІ-то място на Световно първенство по 
сумо за мъже и V – то място на Европейско първенство по сумо за мъже.

   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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1523-8. 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 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. № МДС-8-3500/355/05.11.2008., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 1 600 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Владимир Маринов Урумов от ТАК “Черно море” - Варна за 
постигнато III място на Европейско първенство по вдигане на тежести за мъже в категория 56 
кг. с постижение от 239 кг.

 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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1524-8. 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 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. № МДС-8-3500/355/05.11.2008., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 340 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Стоян Янков Янев от ТАК “Черно море” - Варна за постигнато VІ м. 
на Европейско първенство по вдигане на тежести за юноши в категория 62 кг., с постижение 
от 252 кг.

 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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1525-8. 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 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. № МДС-8-3500/355/05.11.2008., 
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 560 лв. за материално стимулиране 
за постигнати високи спортни резултати на Живко Томов Томов, като личен треньор на 
Владимир Урумов и  Стоян Янев за постигнати III м. и VІ м. на Европейско първенство по 
вдигане на тежести за мъже и 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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1526-8. 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-8-3500/350/03.11.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 500 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Пламена Диянова Димова от СК „Боил” за постигнато ІІІ м. на 
Европейско първенство по кик бокс за мъже и жени в категория до 48 кг.



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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

1527-8. 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-8-3500/350/03.11.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 500 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Светослав Малешков Малешков от СК „Боил” за постигнато ІІІ м. на 
Европейско първенство по кик бокс за мъже и жени в категория до 71 кг.

    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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1528-8. 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-8-3500/350/03.11.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 500 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Петър Данчев Илиев от СК „Боил” за постигнато ІІІ м. на Европейско 
първенство по кик бокс за мъже и жени в категория до 86 кг.

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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1529-8. 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. 6.1  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-8-3500/350/03.11.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 280 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Лилия Боянова Кърджева от СК „Боил” за постигнато ІV м. на 
Европейско първенство по кик бокс за мъже и жени в дисциплина аерокикбокс – отборно.

 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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1530-8. 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 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-8-3500/350/03.11.2008 г.Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 1 420 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 
резултати на Красимир Стефанов Кирилов, като личен треньор на Пламена Димова, 
Светослав Малешков, Петър Илиев и Лилия Кърджева за постигнати високи спортни 
резултати на Европейско първенство по кикбокс за мъже и жени.  

              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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1531-8. 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-8-3500/349/30.10.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 500 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Филип Касен Ехсан от СК „Джет” за постигнато ІІІ м. на Европейско 
първенство по кик бокс за мъже и жени в категория до 54 кг. 

   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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1532-8. 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-8-3500/349/30.10.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 200 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Петър Златев Чобанов от СК „Джет” за постигнато VІ м. на 
Европейско първенство по кик бокс за мъже и жени в категория до 67 кг. 

 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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1533-8. 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-8-3500/349/30.10.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 200 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Димитър Янев Атанасов от СК „Джет” за постигнато VІ м. на 
Европейско първенство по кик бокс за мъже и жени в дисциплината аерокикбокс – 
индивидуално.

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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1534-8. 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. 6.1  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-8-3500/349/30.10.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 280 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Станислава Емилова Мицова от СК „Джет” за постигнато ІV м. на 
Европейско първенство по кик бокс за мъже и жени в дисциплината аерокикбокс – отборно.  

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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1535-8. 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. 6.1  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-8-3500/349/30.10.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 280 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Надежда Антонова Иванова от СК „Джет” за постигнато ІV м. на 
Европейско първенство по кик бокс за мъже и жени в дисциплината аерокикбокс – отборно.

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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1536-8. 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-8-3500/349/30.10.2008 г., 
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 170 лв. за материално стимулиране 
за постигнати високи спортни резултати на Виктор Вионетков Великов, като личен треньор 
на Филип Ехсан, Петър Чобанов, Димитър Атанасов, Станислава Мицова и Надежда Иванова 
за постигнати високи спортни резултати на Европейско първенство по кик бокс за мъже и 
жени.  

                        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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1537-8. 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 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. № МДС-8-3500/364/11.11.2008 г., Общински съвет – Варна 
решава да отпусне сумата от 380 лв. за материално стимулиране за постигнати високи 
спортни резултати на Петя Ленкова Маврова от СГК „Черно море” за постигнато ІV място 
на Световно първенство по академично гребане за юноши и девойки в дисциплина без 
рулеви.   

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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1538-8. 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 1 от таблица 1 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 2007 г. и по 
докладна записка с вх. № МДС-8-3500/364/11.11.2008 г., Общински съвет – Варна решава да 
отпусне сумата от 310 лв. за материално стимулиране за постигнати високи спортни 
резултати на Анастасия Сотирова Нейкова, като личен треньор на  Петя Маврова за 
постигнато ІV място на Световно първенство по академично гребане за юноши и девойки в 
дисциплина без рулеви.

                        Горепосочената сума да бъде отпусната от предвидените финансови средства в 
т.8 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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1539-8. 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-9-3500/4/07.01.2009 г., 
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 800 лв. за материално стимулиране за 
постигнати високи спортни резултати на Галин Георгиев Димов, като личен треньор на 
Стилиян Марков Георгиев за постигнато III  - 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 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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1540-8. 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 и т. 3, приложение 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-
9100/31/19.11.2008 г., Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 900 лв. за 
материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Тодор Йорданов 
Джуров от СК „Одесос” за постигнато V място на Световно първенство по сумо /12.10.2008/ 



и V място на Европейско първенство по сумо в категория до 115 кг. /28.06.2008 г./

 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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

1541-8. 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 и т. 3, предложение 2 от таблица 1 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-8-9100/31/19.11.2008 г., 
Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 720 лв. за материално стимулиране за 
постигнати високи спортни резултати на Марин Славов Георгиев, като личен треньор на 
Тодор Йорданов Джуров от СК „Одесос” за постигнато V място на Световно първенство по 
сумо /12.10.2008/ и V място на Европейско първенство по сумо в категория до 115 кг. /
28.06.2008 г./

                        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 – 33, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 16/   

1542-8. На основание чл. 79 АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 
10 от ЗМСМА и по предложение на Дирекция „Младежки дейности и спорт” при Община 
Варна  с вх. № МДС-9-9302/6/04.06.2009 г., Общински съвет – Варна изменя чл. 5а от 
Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на спортните и туристически 
прояви, включени в календара на Община Варна и същия придобива следния вид:

 
„Чл. 5А В Програма “Спорт” може да се включат по една градска и една национална проява, 
като партньор на Община Варна в организирането им е спортния клуб по съответния спорт, 
получавал най-много точки през последните три години според Наредбата за финансово 
подпомагане на спортните клубове. Ограничения за международните прояви няма.”

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



1543-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА и по предложение на 
Дирекция „Младежки дейности и спорт” при Община Варна с вх. № МДС-9-
9302/6/04.06.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие и одобрява сключването на 
договор за сътрудничество между Община Варна и Национална спортна академия „В. 
Левски” – София за съдействие без финансови ангажименти при организиране на 
управленската практика на студентите от Образователно квалификационна степен 
„Магистър” и „Доктор” със специалност „Спортен мениджмънт”. 

Съгласно споразумението, НСА „В. Левски”, чрез своя кариерен център ще предоставя 
информация за подготвени професионалисти за нуждите на Община Варна в областта на 
спорта.

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

1544-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение на Дирекция “Младежки дейности и спорт” с вх. № МДС-9-9302/6/04.06.2009 г. 
Общински съвет – Варна, отпуска сумата от 15 000 лв. на СК „Триатлон” за организиране и 
провеждане на Балканско първенство по триатлон. Средствата са заложени в т. VІІ.6 на 
Програма „Спорт” – 2009.

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

1545-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение на Дирекция “Младежки дейности и спорт” с вх. № МДС-9-9302/6/04.06.2009 г. 
Общински съвет – Варна, отпуска сумата от 10 000 лв. на ПСК „Черно море” за организиране 
и провеждане на Световна купа по плувен маратон 10 км. Средствата са заложени в т. VІІ.7 
на Програма „Спорт” – 2009.

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

 1546-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение на Дирекция “Младежки дейности и спорт” с вх. № МДС-9-9300/2/22.04.2009 г., 
Общински съвет – Варна, отпуска сумата от 3000 лв. за награда на Шевки Шевкиев за 
постигнато II – място на Републикански шампионат и III – място в Източно – Европейски 
шампионат по мотокрос. Средствата да се отпуснат от т.  XI на Програма „Спорт” 2009 г.

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

1547-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение на Дирекция “Младежки дейности и спорт” с вх. № РД-9-9200/333/12.06.2009 г., 
Общински съвет – Варна, отпуска сумата от 30 000 лв. на спортен Яхт-Клуб „Кап. Георги 
Георгиев” за организиране и провеждане на Европейско първенство по ветроходство в 
олимпийски клас „ФИН”. Средствата да се отпуснат от т.VIІ.7 на Програма “Спорт” 2009 г.

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

 

по точка  девета от дневния ред

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

- даване на съгласие за разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на 



хора с психични разстройства като делегирана от държавата дейност;

- даване на съгласие за разкриване на “Център за социална рехабилитация и интеграция” на 
възрастни  деменция като делегирана от държавата дейност;

- даване на съгласие дължимите суми за здравно осигуряване на неосигурените курсисти, 
навършили 18 годишна възраст, да бъдат заплатени от Социален учебно–професионален 
център „Анастасия д–р Железкова” за сметка на бюджета на центъра. 

Докл.: А. РАДЕВА – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 36
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я : 
1548-9. На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.18, ал.1 от Закона за 
социално подпомагане и чл. 36а, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане, Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване на “Център за социална 
рехабилитация и интеграция” на хора с психични разстройства като делегирана от държавата 
дейност с капацитет 25 места. Дата на откриване 01.01.2010 година. 

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

1549-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.18, ал.1 от Закона 
за социално подпомагане и чл.36а, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане, Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване на “Център за 
социална рехабилитация и интеграция” на възрастни с деменция като делегирана от 
държавата дейност с капацитет 30 места. Дата на откриване 01.01.2010 година.

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

1550-9. 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, дължимите суми за здравно осигуряване за 2008 г. в 
размер на 3 366.21 лв., на неосигурените курсисти, навършили 18 годишна възраст, съгласно 
приложен списък, да бъдат заплатени от Социален учебно–професионален център 
„Анастасия д–р Желескова” за сметка на бюджета на центъра. 

     Здравно-осигурителните вноски за 2009 година, както и за всяка следваща година да се 
изплащат от бюджета на Социален учебно – професионален център „Анастасия д–р 
Желескова” до промяна в нормативната база.

/резултати от поименно явно гласуване:
              за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 18/

 

по точка  десета от дневния ред

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

- отпускане и неотпускане на еднократни финансови помощи на граждани;

- даване на съгласие за учредяване на еднолично търговско дружество с ограничена 
отговорност - медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ, с 
едноличен собственик на капитала „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар - Варна ” ЕООД; 

- пренасочване на кандидатите, определени за извършване на ин витро (ІVF) процедура  от 
„Амбулатория медицински център за специализирана медицинска помощ “Олимед” ООД към 
други два медицински центъра за асистирана репродукция.



Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я : 
1551-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 6 от ТЗ и чл. 8, ал. 
1, т. 7 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна  в качеството си на упражняващ правата 
на едноличния собственик на капитала на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар - Варна ” ЕООД, решава да бъде учредено еднолично търговско 
дружество с ограничена отговорност-медицински център за специализирана извънболнична 
медицинска помощ, с едноличен собственик на капитала „Областен диспансер за пневмо-
фтизиатрични заболявания със стационар - Варна ” ЕООД.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 18/

1551-10-2. Общински съвет – Варна задължава управителя на „Областен диспансер за 
пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна ” ЕООД да подготви всички 
необходими документи за учредяване и регистрация на  медицинския център и да ги 
представи за утвърждаване от Общински съвет – Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват - 18/

1552-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава, 
поради отказ на „Амбулатория медицински център за специализирана медицинска помощ 
“Олимед” ООД за участие в “Програма ин витро ІVF” на Община Варна, процедурата по 
отношение на кандидатите, определени за този медицински център, да бъде извършена в 
останалите два медицински центъра за асистирана репродукция  и извършване на ин витро 
(ІVF) процедура, определени по реда на решение № 889-7/10/23,29.10.2008 г. на Общински 
съвет – Варна, съгласно приложени списъци към настоящото решение.

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

1553-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от 
ЗМСМА, във връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 1205-4/14/01, 02.04.2009 г. и 
на база здравен статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 28, против – 4, въздържали се – 0, отсъстват - 19/

  ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
РЕШЕНИЕ № 1552-10(16)/20.07.2009 г. 

С П И С Ъ К
НА ОДОБРЕНИТЕ  ЗА УЧАСТИЕ В ИНВИТРО ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ВАРНА, 

КОИТО ЩЕ ИЗВЪРШАТ ПРОЦЕДУРАТА  В  МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА 
АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ – ВАРНА, ООД  БУЛ. “ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 150

1.Диана Димитрова Гроздева и Григор Киров Гроздев - РД-8-9100/750/06.11.2008 г.

2.Мариета Иванова Савова и Стефан Стоянов Савов - РД-8-9100/743/05.11.2008 г.

3.Ваня Мартинова Димитрова и Станислав Ангелов Димитров - РД-8-9100/727/04.11.2008 г.

4.Мария Петрова Дамянова и Иван Славов Русев - РД-8-9100/780/10.11.2008 г.



5.Ралица Миткова Цвяткова и Красимир Кръстев Милушев - РД-8-9100/750/05.11.2008 г.

6.Ирена Димова Лузева и Георги Стойчев Митков - РД-8-9100/779/10.11.2008 г.

7. Веселина Стоянова Петрова и Делян Ивелинов Петров - РД-8-94.В/288/17.11.2008 г.

8.Миглена Стоянова Рускова и Руско Николов Русков - РД-8-9100/734/04.11.2008 г.

9.Теменужка Иванова Стоянова и Станислав Николов Стоянов - РД-8-9100/709/28.11.2008 г.

10.Николай Димитров Дойчев и Снежана Йорданова Дойчева -  РД-8-9100/707/03.11.2008 г.

11.Бистра Любомирова Димитрова и Пламен Димитров Димитров РД-8-9100/705/03.11.2008 
г.

12.Станка Костадинова Ясабашева и Валентин Илиев Вълчанов - РД-8-9100/798/12.11.2008 г.

13. Десислава Цветанова Атанасова и Атанас Георгиев Атанасов - РД-9-9100/168/26.03.2009 г.

14. Яна Дончева Карагьозова и Антон Гочев Карагьозов - РД-9-9100/338/11.06.2009 г.

 

С П И С Ъ К
НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ИН ВИТРО ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ВАРНА, 

КОИТО ЩЕ ИЗВЪРШАТ ПРОЦЕДУРАТА В АМЦСМП “МАЙЧИН ДОМ” ЕООД 
ВАРНА, УЛ. “МИР” 1 

1. Христина Петрова Петрова и Любомир Росенов Петров - РД-8-9100/751/06.11.2008 г.

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
РЕШЕНИЕ № 1553-10(16)/20.07.2009 г. 

 1. Пламена Мартинова Янкова, гр. Варна, ул. "Студентска", бл. 12, ет. 13, ап. 87, молба с вх. 
№ РД-9-94.П/126/14.07.2009 г. - 3000 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

2. Асен Марков Рангелов, гр. София, ул. “Черноризец Храбър” № 3, ап. 17, молба с вх. № ОС-
9-94.А/10/15.07.2009г. – 3 000 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

3. Елеонора Неделчева Костадинова, гр. Варна, кв. “Чайка”, бл. 6, вх. “В”, ап. 45, молба с вх. 
№ РД-9-94.Е/97/13.07.2009г. -350лв, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

4. Евгени Кънчев Мирчев, ул. “Людват Заменхоф” № 2, ет. 1, молба с вх. № РД-9-
94.Е/99/16.07.2009г.- 1500лв, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

5. Снежана Стоянова Маринова – Алам, гр. Варна, ул. “Братя Миладинови” № 23, молба с вх. 
№ РД-9-94.С/256/13.07.2009г. – 1 800 лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.

 

по точка  единадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения относно изменения и допълнения на 
„Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или 
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи, общинска 
собственост”. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС



Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
Общински съвет – Варна прие следното
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
1554-11. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
1 ЗМСМА, Общински съвет - Варна отменя свое решение № 1331-8/15/20.05.2009 год., с 
което са приети изменения и допълнения в „Методика за определяне на стартови базисни 
цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем 
на недвижими имоти и вещи, общинска собственост”.

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

 

по точка  дванадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 33
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я : 
1555-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 и 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  избира 
общинския съветник   Иван Стефанов Недялков за член на: 

- ПК „Финанси и бюджет”, ПК „Собственост и стопанство”, ПК „Социални дейности и 
жилищна политика”;

- ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда”, ВрК „Структури и общинска 
администрация”, ВрК „Наименования.

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

1556-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и 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  избира 
общинския съветник    Станимира Полиева Стаменова за член на ПК „Младежки дейности и 
спорт”, ПК „Здравеопазване”, ПК „Социални дейности и жилищна политика”. 
/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/

1557-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и 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  избира 
общинския съветник   Павел Алексеев Христов   за член на ПК „Младежки дейности и 
спорт”, ПК „Собственост и стопанство”, ПК „Транспорт”.

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

1558-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и 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 Георгиев Пенев от състава на:

- ПК „Култура, вероизповедания, медии”, ПК „Младежки дейности и спорт”;



- ВрК „Антикорупция”.

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

1558-12-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и 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  избира 
общинския съветник   Пламен Георгиев Пенев за член на ПК „Правна комисия”, ПК 
„Собственост и стопанство”.

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

1559-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и 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  Павел Петров Кюрчев от състава на ПК „Правна комисия 

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

1559-12-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и 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  избира 
общинския съветник  Павел Петров Кюрчев за член на ПК „Обществен ред и сигурност”.

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

1560-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 и 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  избира 
общинския съветник  Огнян Василев Къчев  за член на:

- ПК „Собственост и стопанство”, ПК „Младежки дейности и спорт”, ПК „Туризъм, търговия 
и рекламна дейност”;

- ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда”, ВрК „Структури и общинска 
администрация”.

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

1561-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и 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  избира 
общинския съветник   Владимир Стоянов Трифонов  за член на ПК „Благоустройство 
икомунални дейности”, ПК „Собственост и стопанство”, ПК „Наука и образование”.

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

1562-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 и 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  избира 
общинския съветник  Орлин Иванов Симеонов  за член на:

- ПК „Собственост и стопанство” и ПК „Обществен ред и сигурност”, ПК „Правна комисия”;

- ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда”, ВрК „Антикорупция”.

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

1563-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 5 и 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  избира 
общинския съветник   Иван Николов Луков за член на:



- ПК „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места”, ПК „Собственост и стопанство”, ПК „Туризъм, търговия и 
реклана дейност”;

- ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда”.

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

 

по точка  тринадесета от дневния ред

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

- именуване на Първо средно общообразователно училище, преобразувано чрез сливане СОУ 
"Д.Дебелянов" и Вечерна гимназия "Д.Войников"- с адрес : ул."Русе"-2, гр.Варна, община 
Варна, област Варна с наименование СОУ "Димчо Дебелянов". 

- именуване на Второ средно общообразователно училище, преобразувано чрез сливането на 
СОУ "Неофит Бозвели" и Гимназия "Николай Лилиев"- с адрес: ж.к. "Младост" П м. р. гр. 
Варна, община Варна, област Варна – с наименование II СОУ "Неофит Бозвели". 

- именуване на Трето основно училище, преобразувано чрез сливането на ОУ "Ангел Кънчев" 
и ОУ "Хаджи Димитър" с адрес: ул. "Роза" № 23гр.Варна, община Варна, област Варна – с 
наименование III ОУ "Ангел Кънчев". 

- определяне за средищни общинските училища на територията на Община Варна: 

• ОУ "Капитан Петко войвода" - кв.Галата; 
• ОУ "Христо Смирненски" - с. Тополи; 
•  I СОУ - гр.Варна.    

- даване на съгласие, учащите се до 16-годишна възраст, адресно регистрирани в районите на 
к.к. „Чайка”, к.к. „Златни пясъци”, к.к. „Св. Константин и Елена” и пътуващи по маршрут 
„Боровец” – кв. „Аспарухово” за учебната 2009/2010 година да ползват безплатна карта за 
една автобусна линия по избор. 

                                               Докл.: проф. Н. ДЖАГАРОВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 35
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я : 
1564-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, 
чл.14, ал.3 и 4 от ППЗНП и във връзка с изпълнение на Националната програма за развитие 
на училищното образование и решение № 465-1 по протокол №6/31.03.2008 г. на Общински 
съвет - Варна, Заповед № РД-14-342/18.07.2008 г. на Министъра на образованието и науката и 
мотивирано предложение на педагогическия съвет на Първо средно общообразователно 
училище по протокол № 14/10.09.2008 г., Общински съвет – Варна реши: 

Първо средно общообразователно училище, преобразувано чрез сливане СОУ "Д.Дебелянов" 
и Вечерна гимназия "Д.Войников", с адрес: ул."Русе"-2, гр.Варна, община Варна, област 
Варна да се именува СОУ "Димчо Дебелянов". 

 

Мотиви: СОУ "Д.Дебелянов" е добре познато сред варненската общественост с изграден 
собствен облик и запазени полувековни традиции в училищното образование, заемайки 
достойно място сред училищата в града. През тази учебна година се чества 50-годишния 
юбилей от създаването на СОУ "Д.Дебелянов" и 70 - годишнината от основаването на 
училището въобще.



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

1565-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, 
чл.14, ал.3 и 4 от ППЗНП и във връзка с изпълнение на Националната програма за развитие 
на училищното образование, решение № 465-1 по протокол №6 /31.03.2008 г. на Общински 
съвет - Варна, Заповед № РД-14-234/23.06.2008 г. на Министъра на образованието и науката и 
мотивирано предложение на педагогическия съвет на Второ средно общообразователно 
училище по протокол № 1/03.09.2008 г., Общински съвет – Варна  реши: 

Второ средно общообразователно училище, преобразувано чрез сливането на СОУ "Неофит 
Бозвели" и Гимназия "Николай Лилиев", с адрес: ж.к. "Младост" П м. р. гр. Варна, община 
Варна, област Варна, да се именува II СОУ "Неофит Бозвели". 

Мотиви: Училището е с утвърден авторитет сред варненските училища и има 28 годишна 
история. През годините е успяло да се впише във варненската образователна система, 
съчетавайки традиционното с новаторството в учебно-възпитателния процес. Новите 
специалности, предлагани през последните години, предизвикаха интерес у родители и 
ученици.

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

1566-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, 
чл.14, ал.3 и 4 от ППЗНП и във връзка с изпълнение на Националната програма за развитие 
на училищното образование и решение № 465-1по протокол № 6/31.03.2008 г. на Общински 
съвет - Варна, Заповед № РД-14-233/23.06.2008 г. на Министъра на образованието и науката и 
мотивирано предложение на педагогическия съвет на Трето основно училище по протокол № 
1/02.09.2008 г., Общински съвет – Варна реши: 

Трето основно училище, преобразувано чрез сливането на ОУ "Ангел Кънчев" и ОУ "Хаджи 
Димитър", с адрес: ул. "Роза" № 23гр.Варна, община Варна, област Варна, да се именува III 
ОУ "Ангел Кънчев". 

Мотиви: Училище "Ангел Кънчев" има свой облик и утвърдени традиции през изминалите 
години. Името на училището е познато на варненската общественост като първото училище, 
въвело от 1994 г. изучаването на английски език по съвременни системи от I клас и участие в 
проекти и международни програми. През 2010 r ще чества своя 35 годишен юбилей. 

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

1567-13. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 3 
от Закона за народната просвета и чл.7, ал. 1 от ПМС № 84 от 06 април 2009 г., Общински 
съвет – Варна определя за средищни следните общински училища на територията на Община 
Варна: 

• ОУ "Капитан Петко войвода" - кв.Галата; 
• ОУ "Христо Смирненски" - с. Тополи; 
• I СОУ - гр.Варна. 

Мотиви: Броят на пътуващите ученици до 16-годишна възраст от околните села и селищни 
образувания, в които няма училище, до варненски учебни заведения е 286. От тях 90 
ученика / 31,47 % от общия брой пътуващи/ се движат по маршрута с. Звездица - гр. Варна и 
обратно. 56 % /50 ученика/ се обучават в I-во СОУ, 10 % в СОУ "Св. Климент Охридски", а 
останалите 34 % посещават 15 различни общински и държавни училища. Учениците, които 
се обучават в I-во СОУ, са предимно от I-ви до VII -ми клас, като учениците, родени през 
1994 г. и 1993 г. посещават други 9 общински и държавни училища. I-во СОУ се намира в 
центъра на града, има много добре изградени комуникации до всички райони на града, 
поради което е предпочетено сред родителите, които живеят в с. Звездица. Обособяването на 
училището като средищно ще даде възможност за целодневна организация на учебния ден , 



която в момента отсъства в повечето учебни заведения, които посещават учениците от 
с.Звездица. Развитието на целодневна организация на учебния процес ще бъде в полза както 
на ученици, така и на родители, ще гарантира опазване живота и здравето на децата и ще 
осигури възможност за пълноценна подготовка на учебния материал. Поради тези причини е 
целесъобразно I-во СОУ да е средищно училище в Община Варна. 

От селищните образувания "Боровец", "Зеленика" , "Прибой" и "Ракитника" дo ОУ "Капитан 
Петко войвода" - кв. Галата пътуват 30 ученика до 16-годишна възраст. Съгласно договор № 
Д 01-374/2009 година, Министерство на образованието и науката на Република България 
предоставя на Община Варна училищен автобус за превоз на ученици. Със заповед № 0808 
на от 19.03.2009 г. на кмета на Община Варна автобусът е предоставен за преимуществено 
ползване от ОУ "Капитан Петко войвода". Това е училище, което е най – близко разположено 
до горепосочените селищни образувания. Развитието на целодневна организация на учебния 
процес ще бъде в полза както на ученици, така и на родители, ще гарантира опазване живота 
и здравето на децата и ще осигури възможност за пълноценна подготовка на учебния 
материал. Поради тези причини е целесъобразно ОУ "Капитан Петко войвода" да е средищно 
училище в Община Варна. 

От с. Казашко до град Варна пътуват 31 ученика, от които 11 се обучават с I-во СОУ, 9 - в ОУ 
"Христо Смирненски" – с. Тополи. Останалите 11 ученика се обучават в други 7 общински 
училища. Предложението за обособяване на ОУ "Христо Смирненски" в средищно училище 
е продиктувано от факта, че с. Тополи е най-близкото до с. Казашко населено място на 
територията на Община Варна с дължина на маршрута 2,2 км в едната посока, с което се 
намалява времето за пътуване и съответно разходите за тази цел. Осигуряването на 
целодневна организация на учебния процес за учениците от с. Казашко ще доведе до по-
задълбочена подготовка на учебния материал и ефективно използване на извънурочното 
време. Поради тези причини е целесъобразно ОУ "Христо Смирненски" да е средищно 
училище в Община Варна. 

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

1568-13. На основание чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет – Варна, неговите комисии и взаиодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна оттегля от разглеждане проекто-решението относно даване на 
съгласие учащите се до 16-годишна възраст, адресно регистрирани в районите на к.к. „Чайка”, 
к.к. „Златни пясъци”, к.к. „Св. Константин и Елена” и пътуващи по маршрут „Боровец” – кв. 
„Аспарухово” за учебната 2009/2010 година да ползват безплатна карта за една автобусна 
линия по избор и го връща за разглеждане в ПК „Транспорт”.

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

 

по точка  четиринадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на отчет за извършените разходи от Председателя на Общински 
съвет - Варна за командировки в страната за периода от 01.04.2009 год. до 30.06.2009 год.   

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
Общински съвет – Варна прие следното
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
1569-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 8, т. 4 от Наредбата за 
командировките в страната и във връзка с писмо вх. № РД-9-9302/91/09.07.2009 год. от Кмета 



на Община Варна с приложен отчет, Общински съвет-Варна одобрява отчета за извършените 
разходи от Председателя на Общински съвет - Варна за командировки в страната за периода 
от 01.04.2009 год. до 30.06.2009 год., съгласно приложение.

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

         

по точка  петнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение относно полагаем платен годишен 
отпуск на Председателя на Общински съвет – Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
Общински съвет – Варна прие следното
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
1570-15. На основание чл. 155 и чл. 156, ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 26, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от 
ЗМСМА, чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и решение № 2164-
2/45/29.09.1999 год. на Общински съвет-Варна, Общински съвет - Варна дава съгласие 
Председателят на Общинския съвет да ползва полагаем платен годишен отпуск, както следва:

- от 03.08. до 07.08.2009  г. вкл.;

- от 24.08. до 11.09.2009 г. вкл.

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

по точка  шестнадесета от дневния ред

ОТНОСНО  :   Освобождаване и избор на представител на Община Варна в общото събрание 
на акционерите на “МБАЛ Света Анна - Варна” АД и упълномощаване на представителя на 
Община Варна да представлява Община Варна на ОСА на дружеството, насрочено за 
10.08.2009 г., съгласно покана, публикувана в Търговския регистър към Агенцията по 
вписванията.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 30
Общински съвет – Варна прие следнит

Р Е Ш Е Н И Я : 
1571-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, Общински съвет-Варна реши: 

Освобождава като представител на Община Варна в Общото събрание на акционерите на 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна”-Варна” АД д-р Красимир 
Петров.

Избира за представител на Община Варна в Общото събрание на акционерите на 
„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна”-Варна” АД общинският 
съветник д-р Ивайло Симеонов БОЯДЖИЕВ.
/резултати от поименно явно гласуване:



за – 26, против – 1, въздържали се – 3, отсъстват – 21/

1571-16-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и във връзка с покана за свикване на общо събрание на “МБАЛ Света 
Анна - Варна” АД, публикувана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, 
Общински съвет - Варна упълномощава представителя на акционера Община Варна, 
общинският съветник д-р Ивайло Симеонов Бояджиев да участва в общото събрание на 
акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна”-Варна” АД, 
насрочено за 10.08.2009 год., а при условията на чл. 227 ТЗ – за 25.08.2009 год. и да гласува 
по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има следните правомощия:

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разглеждане на консолидирания доклад на Съвета на 
директорите за дейността на дружеството през 2008 год. – проект за решение: „Извънредното 
общо събрание на акционерите приема консолидирания годишен доклад на Съвета на 
директорите за дейността на дружеството през 2008 год.” - Да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува «за» приемане на консолидирания годишен доклад на Съвета на 
директорите за дейността на дружеството през 2008 год.; 
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на консолидирания годишен финансов 
отчет на дружеството за 2008 г. – проект за решение: „Извънредното общо събрание на 
акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет на “МБАЛ Света Анна - 
Варна” АД за 2008 г., заверен от регистриран одитор” - Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува «за» одобряване на консолидирания годишен финансов отчет на 
“МБАЛ Света Анна - Варна” АД за 2008 г., заверен от регистриран одитор.
/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/  

по точка  седемнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на молба вх. № РД-9-2600(627)/17.07.2009 г. от г-н Красимир 
Узунов – изпълнителен директор на „Интерсервиз Узунови”АД относно възлагане на 
дружеството направата на предпроектни проучвания за проектиране на подземни паркинги 
на територията на Община Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 30
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я : 
1572-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и  във връзка с молба 
вх. № РД-9-2600(627)/17.07.2009 г.от изпълнителния директор на Интернервиз Узунови” АД,  
Общински съвет – Варна реши:

 1. Възлага на „Интерсервиз Узунови” АД за своя сметка да направи предпроектни 
проучвания за проектиране на подземни паркинги на територията на Община Варна.

2. „Интерсервиз Узунови” АД да предостави предпроектните проучвания на Община Варна в 
срок от 5 /пет/ месеца.

3. Администрацията на Община Варна да съдейства на екипа, работещ по предпроектните 
проучвания.

/за – 27, против – 0, въздържали се – 3/

 

На основание чл. 37 от ЗМСМА, общинският съветник Красимир Узунов не участва в 
гласуването.



 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А          

ЛИ/ЛИ                                          ______________/Б. ГУЦАНОВ/
 

Публикувано на 30.07.2009 г.


