
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    № 20

от заседание, проведено на 17.02.2010 г. 

по точка  първа от дневния ред
 

                  ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
         Стелиян СЕВАСТИЯНОВ
Г-н Кмете, защо пилоните на двете знамена – националното и на Европейския съюз, които са 
монтирани на „Почивка” толкова дълги месеци са вече без знамена? Например, такива 
пилони има по почти входно-изходни пунктове на митниците – където няма такива 
специалисти с такива възможности – знамената се веят, а във Варна – морската столица на 
България, не можем да намерим сили да издигнем знамената... Повярвайте ми, независимо 
кой ги измисли и кой ги сложи, те са една много добра идея и тя трябва да бъде продължена!

         Кирил ЙОРДАНОВ  - Кмет на община Варна
Не е община Варна инициатора, ние подпомогнахме реализацията на този проект в 
прагматичната му част, от само себе си се разбира, че знамена с такава площ при тези 
ветрове, които имахме с десетки км в секунда, са несъвместими – най-малкото, като 
сигурност на хората и на съоръжението, но най-вече – и това е ориентирано към бъдещето и 
аз подкрепям тази идея – тези сериозни устройства трябва да бъдат стопанисвани от някого, 
защото се и повреждат... Нямаме нищо против община Варна да поеме издръжката им 
занапред, но очакваме да получим документацията за тях, за да поемем грижата за тях. Още 
при издигането на флаговете беше ясно, че през зимата те ще бъдат прибирани, тъкмо поради 
мащаба и уязвимостта им от зимните неблагополучия. Готови сме, чакаме документацията и 
с удоволствие ще поддържаме съоръженията, които аз приемам за хубави и поставени на 
удачно място.

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ
Има ли някакво решение, което би могъв ОбС да вземе, за да се ускори тази операция, защото 
за външния наблюдател е несериозна разправията между Областен управител и Община 
Варна да е пречка да бъдат вдигнати знамената...

 
 

по точка  втора от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и стопанство” 
относно:
- вземане на решение за безвъзмездно придобиване в собственост в полза на Община Варна 
на имоти – частна държавна собственост, включени в капитала на НК „Железопътна 
инфраструктура”, попадащи в трасето на ул. „Девня”, в участъка от бензиностанция „Шел” 
до ул. „Ал. Дякович”, съгласно Разрешение за строеж № 7/ГИ/06.02.2006 г. от Главен 
архитект на Община Варна;
- вземане на решение за безвъзмездно придобиване в собственост в полза на Община Варна 
на имоти – частна държавна собственост и имот  - публична държавна собственост, след 
обявяването му за частна държавна собственост, включени в капитала на НК „Железопътна 
инфраструктура”, попадащи в трасето на ул. „Девня”, в участъка от о.т. 3295 до о.т. 3337 в гр. 
Варна, съгласно Разрешение за строеж № 200/ГИ/31.03.2009 г., издадено от Директор на 



дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” в Община Варна;
- даване на съгласие да бъде бракуван рентгенов апарат ТУР Д 800 с инв. № 74, фабричен № 
87901/165, с нулева балансова стойност, собственост на "Диагностично-консултативен 
център ІІІ - Варна" ЕООД;
- приемане на “Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2010 г.”.
- задължаване Кмета на Община Варна да публикува обява от името на Община Варна в 
местните ежедневници с цел закупуване на недвижим/и/ имот/и/ във връзка с разширяване на 
гробищен парк Запад, с. Тополи;
- създаване на работна група по чл. 30, ал. 4 от „Правилник за  организацията и дейността на 
Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”,  с цел проучване предложения за закупуване на недвижим/и/ имот/и/, 
граничещ/и/ с гробищен парк Запад, с. Тополи, във връзка с разширяване на гробищен парк 
Запад, с. Тополи.
Докл. В. АНГЕЛОВА – Председател ПК

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

Р Е Ш Е Н И Я :
              1945-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 5 изр. 2 от ЗОС във 
връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗДС и във връзка с чл.4, ал.1 от НРПУРОИ, по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-5-0400/241/22.01.2010 г. и писмо от Зам. Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството с вх. № РД-5-0400/241/01.02.2010 г., Общински 
съвет – Варна взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост в полза на Община 
Варна на имоти – частна държавна собственост, включени в капитала на НК „Железопътна 
инфраструктура”, попадащи в трасето на ул. „Девня”, в участъка от бензиностанция 
“Шел” до ул. „Ал.Дякович”, съгласно Разрешение за строеж № 7/ГИ/06.02.2006 г. от Главен 
архитект на Община Варна, а именно:

№ Идентификац.
номер на имот
по 
кадастрална 
карта  

Граници
на имота

Администра
тивен адрес

Площ АДС              Вписване в
СВ – АВ – 
гр.Варна

1. № 10135.65.39 № 10135.65.5; 
10135.65.4; 
10135.1506.14
 и 10135.65.41

Ул.”Девня”№ 
15

55,00 № 
7442/18.11.09 
г.

16.12.2009 г., 
том LXXV, № 
133, 
вх.регистър 
26304, дело № 
16295

2. № 10135.65.40 № 10135.65.11; 
10135.65.4 и 
10135.65.41

Ул.”Девня” № 
11

65,00 № 
7444/18.11.09 
г.

16.12.2009 г., 
том LXXV, № 
11, вх.регистър 
26284, дело № 
162

3. № 10135.65.41 № 10135.65.4; 
10135.65.18; 
10135.65.42; 

Ул.”Девня” № 
11

2655,00 № 
7452/18.11.09 

16.12.2009 г., 
том LXXV, № 
127, 



10135.65.39; 
10135.65.40; 
10135.65.5; 
10135.65.11 и 
10135.1506.14

г. вх.регистър 
26294, дело № 
16287

4. № 10135.65.42 № 10135.65.14; 
10135.65.18; 
10135.65.43; 
10135.65.41; 
10135.1506.14 и 

10135.65.4

Ул.”Девня” № 
5

187,00 № 
7451/18.11.09 
г.

16.12.2009 г., 
том LXXV, № 
114, 
вх.регистър 
26279, дело № 
16273

5. № 10135.65.43 № 10135.65.14; 
10135.65.18; 
10135.65.17; 
10135.65.44; 
10135.65.42 и 
10135.1506.14

Ул.”Девня” № 
9

273,00 № 
7449/18.11.09 
г.

16.12.2009 г., 
том LXXV, № 
140, 
вх.регистър 
26312, дело № 
16302

6. № 10135.65.44 № 10135.65.14; 
10135.65.17; 
10135.65.19; 
10135.65.45; 
10135.65.43 и 
10135.1506.14

Ул.”Девня” № 
17

16,00 № 
7445/18.11.09 
г.

16.12.2009 г., 
том LXXV, № 
122, 
вх.регистър 
26289, дело № 
16282

7. № 10135.65.45 № 10135.65.19; 
10135.65.18; 
10135.65.46; 
10135.65.44; 
10135.1506.14 и 
10135.65.17

Ул.”Девня” № 
7

92,00 № 
7447/18.11.09 
г.

16.12.2009 г., 
том LXXV, № 
135, 
вх.регистър 
26309, дело № 
16297

8. № 10135.65.46 № 10135.65.18; 
10135.1506.14; 
10135.65.45 и 
10135.65.19

Ул.”Девня” № 
5

43,00 № 
7450/18.11.09 
г.

16.12.2009 г., 
том LXXV, № 
144, 
вх.регистър 
26307, дело № 
16306

 ОБЩО:   3386,00   

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна, сключването на договор с 
Областния управител на Варненска област за безвъзмездно  прехвърляне в собственост на 
Община Варна на имотите, след решение на Министерски съвет на Република България.

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



              1946-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 5 изр. 2 от ЗОС, във 
връзка с чл. 54, ал. 1  от ЗДС и във връзка с чл. 4, ал. 1 от НРПУРОИ, предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-10-9302/13/01.02.2010 г. и писмо от Зам. Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството с вх. № РД-5-0400/241/01.02.2010 г., Общински 
съвет – Варна взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост в полза на Община 
Варна на имоти – частна държавна собственост и имот - публична държавна собственост, 
след обявяването му за частна държавна собственост, включени в капитала на НК 
„Железопътна инфраструктура”, попадащи в трасето на ул. „Девня”, в участъка от о.т.3295 
до о.т.3337 в гр. Варна, съгласно Разрешение за строеж № 200/ГИ/31.03.2009 г., издадено от 
Директор на дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване” в Община Варна, а 
именно:

№ Идентификационен 
номер на имот по 

кадастрална карта  

Граници на 
имота

Административен 
адрес

Площ 
Кв.м.

АДС Вписване 
в СВ – АВ 
– гр.Варна

1. № 10135.1510.37 10135.1510.5; 
10135.1510.38; 
10135.1510.1; 
10135.1510.36; 
10135.1510.35 
и 10135.1510.4

Южна 
промишлена зона

4753,00 № 
7461/03.12.2
009 г. – 
частна 
държавна 
собственост

22.12.2009 
г., том  
LXXХ, № 
11, 
вх.регистъ
р 27273,  
дело № 
17009

2. № 10135.1510.36 10135.1510.37; 
10135.1510.5; 
10135.1510.35 
и 10135.1510.4

Южна 
промишлена зона

4,00 № 
7460/03.12.2
009 г. – 
частна 
държавна 
собственост

16.12.2009 
г., том  
LXXV, № 
131, 
вх.регистъ
р 26301, 
 дело № 
16292

3. № 10135.1510.35 10135.1510.2; 
10135.1510.4; 
10135.1510.37; 
10135.1510.1; 
10135.1510.36; 
10135.3514.648
; 10135.1510.34 
и 10135.1510.3

Южна 
промишлена зона

278,00 № 
7471/10.12.2
009 г. – 
частна 
държавна 
собственост

22.12.2009 
г., том  
LXXІХ, № 
420, 
вх.регистъ
р 27406,  
дело № 
17125

4. № 10135.1510.34 10135.1510.3; 
10135.1510.2; 
10135.1510.35; 
10135.3514.648 
и 
10135.3514.327

Южна 
промишлена зона

3,00 № 
7468/08.12.2
009 г. – 
частна 
държавна 
собственост

22.12.2009 
г., том  
LXXІХ, № 
1, 
вх.регистъ
р 27260,  
дело № 



1699

5. № 10135.65.47 10135.65.1; 
10135.1506.886
; 10135.1506.14 
и 
10135.1506.885

Пл.”П.Славейков
” № 1

216,00 № 
7458/02.12.2
009 г. – 
публична 
държавна 
собственост

16.12.2009 
г., том  
LXXV, № 
157, 
вх.регистъ
р 26338,  
дело № 
16320

 ОБЩО:   5254,00   

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна, сключването на договор с 
Областния управител на Варненска област за безвъзмездно  прехвърляне в собственост на 
Община Варна на имотите, след решение на Министерския съвет на Република България. 

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

  1947-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1 НРУПСОВЧКТД и 
по повод на докладна записка с вх. № ОС-9-7400/11/07.12.2009 г., от д-р Ив. Василева – 
управител на “ДКЦ ІІІ – Варна” ЕООД с вх. № ОС-9-7400/11/07.12.2009 г., Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъде бракуван рентгенов апарат ТУР Д 800 с инв. № 74, 
фабричен № 87901/165, с нулева балансова стойност, собственост на дружеството. 

                   /резултати от поименно явно гласуване:
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/

1948-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и  по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/3/18.01.2010 г., Общински съвет – Варна  приема 
“Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2010 г.”, съгласно приложение № 1, като прогнозата за очакваните приходи и необходими 
разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска 
собственост, е следната:

Приходи
От предоставяне на имоти под наем                                        450 000 лв.
От продажба на имоти-общинска собственост                             18 915 000 лв.
по реда на ЗОС
От учредяване възмездно право на ползване                               9 000 лв.
за срок от 1 /една/ година
От концесии                                                                                 609 000 лв.
Всичко приходи:                                                                         19 983 000 лв.
Разходи
За отчуждаване на имоти за изграждане на                             15 262 000 лв.
нови трасета на градската инфраструктура
За разработване на подробни устройствени                                  100 000 лв.
планове за имоти-общинска собственост
За ремонти на жилища-общинска собственост,                            100 000 лв.
самосрутващи се
За съставяне на технически паспорти на имоти-                          130 000 лв.
общинска собственост
Други разходи, свързани с дейност на Дирекция „ОС”              155 000 лв.



                           Всичко разходи:                                               15 747 000 лв. 
                   /резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 11, отсъстват – 9/

              1949-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна в еднодневен срок от вземане на 
настоящото решение да публикува обява – във всички местни ежедневници и регионалното 
приложение на вестник “24” часа и вестник “Труд”, както и на официалната страница на 
Община Варна в Интернет и на информационното табло на км. „Тополи”, с която да бъдат 
поканени собствениците на недвижими имоти, граничещи с гробищен парк „Запад”, с. 
Тополи, в срок до 02.03.2010 г. да отправят предложения до Община Варна за закупуване на 
имотите им с цел разширяване на парка.
/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/

 

 

1950-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Варна, реши:
І. Създава Работна група в състав от трима Общински съветници и двама представители на 
общинската администрация, както следва:

1. Орлин Симеонов – Председател 
2. Владимир Тонев 
3. Красимир Минков Маринов; 
4. Теодора Трендафилова – Директор на Дирекция “Общинска собственост” 
5. Валентина Илиева – Началник отдел  “Кадастър и регулация” 

Със следната задача: в двуседмичен срок след изтичане на срока от публикуване на обявата 
по решение № 1949-2(20)/17.02.2010 г. да разгледа постъпилите предложения, проведе 
преговори и извърши необходимите проучвания, относно възможността за закупуване на 
недвижим имот, граничещ с гробищен парк “Запад” - с. Тополи. 
ІІ. Задължава Работната група регулярно да докладва на ПК “Собственост и стопанство” за 
постигнатите резултати.
ІІІ. Определя срок на действие на Работната група до следващо заседание на Общински 
съвет – Варна. 
/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1
ГОДИШНА ПРОГРАМА

за управление и разпореждане с имоти -общинската  собственост за 2010 г.
     

 
Основна задача на Община Варна е да управлява и да се разпорежда с имоти-общинска 
собственост – законосъобразно, в интерес на варненци и с грижата на добър стопанин. Това 
управление ще доведе до хармонично развитие на Морската столица и превръщането й в 
привлекателен за живот и инвестиции европейски град, с подобрена градска среда, който да 
отговори на предизвикателствата за достигане на европейските стандарти.
В този смисъл, основни приоритети на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост са: 

І. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиване, 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост:



Приходи:
1. Приходи от предоставяне на имоти под наем                                     450 000   лева
2. Продажба да имоти-общинска собственост  по ЗОС                         18 915 000   лева
3. Учредяване възмездно право на ползване (за 1 година)                    9 000   лева
4. Приходи от концесии                                                                             609 000    лева
   Всичко приходи:                                                                                  19 983 000   лева
Разходи:
1.Отчуждаване на имоти за изграждане на нови 
трасета на градската инфраструктура
(Приложение № 1)                                                                                      15  262 000   лева
2. Разработване на подробни устройствени планове 
(ПУП-ПРЗ) за имоти-общинска собственост                                           100 000   лева
3. Ремонти на жилища-общинска собственост
(самосругващи се)                                                                                       100 000   лева
4. Съставяне на технически паспорти на 
имоти-общинска собственост                                                                   130 000   лева
5. Други разходи, свързани с дейността на 
дирекция „Общинска собственост”                                                          155 000   лева

            Всичко разходи:                                                                             15 747 000   лева
 
ІІ. Имоти, които Община Варна ще предложи за предоставяне под наем, продажба, 
учредяване на вещни права и предоставяне на концесия
1. Имоти-общинска собственост, предвидени за отдаване под наем:
- бюфет в СОУ „Стоян Михайловски”, ж.к. „Вл. Варненчик”
- бюфет в ОУ „Алеко Константинов”, ж.к. „Вл. Варненчик”
- бюфет в СОУ „Любен Каравелов”, кв. „Аспарухово”
- бюфет в Трето основно училище, ул. „Роза”
- зъболекарски кабинет в ОУ „Никола Вапцаров”;
- зъболекарски кабинет в   ІV езикови гимназии;
- зъболекарски кабинет в СОУ „Гео Милев”, ж.к. „Младост”;
- зъболекарски кабинет в СОУ „Димчо Дебелянов”, ул. „Русе”; 
- Ул. „Преслав” № 53 - съсобствен имот;
- Бул.”Хр. Ботев”№18, вх.9, ателие № 1 и  ателие № 3;
- Бул.”Хр. Ботев”№18, вх.5, ателие № 1 и  ателие № 3;
- Бул.”Хр. Ботев”№18, вх.1, ателие № 1;
- бул. „Чаталджа” № 49, помещение в дял „А”;
- ул. „Георги Бенковски”№ 16, обект № 3]
- ул. “Тодор Влайков” № 14 –   пощенски клон
- бул. “Владислав Варненчик”, бл. 48 –  пощенски клон;
- ул. “Стефан Богориди” № 3 –  пощенски клон;
- ж.к.“Възраждане”, бл.70, ет.1, ап.96–  пощенски клон
- ул. „Проф. Державин” № 25 - клуб

2. Имоти-частна общинска собственост, предвидени за продажба или публично-частно 
партньорство съгласно ЗОС
2.1. Имоти-общинска собственост, за които има решение на Общински съвет-Варна за 
продажба, респ. публично-частно партньорство 

№   Административен адрес и площ Решение на Общински 
съвет-Варна

1 гр.Варна, С.О. “Кочмар” кв.12  



УПИ ХV-232 целият с площ 682 м2

1441-4/16/20.07.2009г.

2 гр.Варна, с.“Звездица” кв.21
УПИ Х -общ.,целият с площ 1 030 м2

 

1449-4/16/20.07.2009г.

3 гр.Варна, с.о.“Балъм дере” ПИ № 455 с площ 447м2 1642-5/17/13,14.10.2009г. 

4 гр.Варна, с.о.“Ментеше”
ПИ № 1054 с площ 445 м2 

1636-5/17/13,14.10.2009г.

5 гр.Варна, с.о.“Ментеше”
ПИ № 1134 с площ 2 719 м2

1638-5/17/13,14.10.2009г. 

6 гр.Варна, со.“Ментеше”
ПИ № 1159 с площ 455м2

1683-5/17/13,14.10.2009г. 

7 гр.Варна, с.о.“Ментеше”
ПИ № 1163 с площ 420 м2

1640-5/17/13,14.10.2009г. 

8 гр.Варна, с.о.“Ментеше”
ПИ № 1312 с площ 936м2

1644-5/17/13,14.10.2009г. 

9 гр.Варна, с.о.“Ментеше”
ПИ № 1338 с площ 389 м2

1632-5/17/13,14.10.2009г. 

10 гр.Варна, с.о.“Ментеше”
ПИ №1430 с площ 1 350 м2

1634-5/17/13,14.10.2009г. 

11 гр.Варна, с.о.“Пчелина” кв.26
УПИ ІХ – 516 с площ 929 м2

 

1628-5/17/13,14.10.2009г. 

12 гр.Варна, ул.“Гоце Делчев” № 57, ПИ пл. №4, кв. 567, 14 
м.р., с площ 216 м2

 

1688-5/17/13,14.10.2009г. 

13 гр.Варна,
ПИ № 10135.2553.780, ул. “Карамфил”, 25 м.р. с площ 
544 м2

 

1679-5/17/13,14.10.2009г. 

14 гр.Варна,  ул. "Йордан Йовков"     сграда със застроена 
площ 28,00 кв.м. №10135.3515.481.2; етажност - 1 етаж и 
земя, ПИ№10135.3515.481 с площ 420,00 кв.м., по плана 
на 16 м.р.

 

1690-5/17/13,14.10.2009г. 



15 гр.Варна, ул. “Прилеп” УПИ ІІ -“за магазин, кв. 489, 5 
м.р., идентичен с ПИ № 10135.2552.10  с площ 293,00 м2

1675-5/17/13,14.10.2009г. 

16 гр.Варна,с. Каменар, ул. “Хан Тервел”,кв. 54, УПИ ХVІІ-
537

1820-5/18/13.11.2009г.

17 гр.Варна, С.О. “Балъм дере”, поземлен имот №340, 

с площ 1 124кв.м.

1289-6/15/20.05.2009г. 

18 гр.Варна, С.О. “Балъм дере”, поземлен имот №375, 

с площ 690кв.м.

 

1290-6/15/20.05.2009г. 

19 гр.Варна, С.О. “Балъм дере”, поземлен имот №380, 

с площ 967кв.м.

 

1291-6/15/20.05.2009г. 

20 гр.Варна, ул.“Акад. Андрей Сахаров” №27, подрайон 
26, кв.12, поземлен имот №10135.3513.248, 

с площ 506кв.м.

 

1303-6/15/20.05.2009г. 

 

21 гр.Варна, кв.“Аспарухово”, ул.”Перник” №5А, 
поземлен имот №10135.5502.458, 

с площ 226кв.м.

 

1304-6/15/20.05.2009г. 

22 гр.Варна, ж.к.”Възраждане” 
ІV-ти подрайон, поземлен имот №10135.3511.560, 
с площ 6 646кв.м. 

 

1315-6/15/20.05.2009г. 

23 гр.Варна, ПЗ ”Планова”, поземлен имот №10135.73.52,
с площ 6 438кв.м. 

 

1443-4/16/20.07.2009г. 

24 гр.Варна, ул.“Мир”, район 17, поземлен имот 
10135.2559.208, 
с площ 1 051кв.м.

 

1447-4/16/20.07.2009г. 

25 гр.Варна, “Южна промишлена зона”, поземлен имот
№10135.5501.50, с площ 3 182кв.м.

№1625-5/17/13,14.10.2009г. 

26 гр.Варна, С.О. “Планова”,поземлен имот №1259, 
с площ 1 892кв.м.

№1677-5/17/13,14.10.2009г.

27 с.Каменар, община Варна,УПИ VІ-общ., квартал 33, №1681-5/17/13,14.10.2009г.



с площ 441кв.м.

28 гр.Варна, С.О. “Балъм дере”, поземлен имот №386, с 
площ 2162м2

№1293-6/15/20.05.2009г.

29 гр.Варна, С.О. “Балъм дере”, поземлен имот №410, с 
площ 610м2

№1294-6/15/20.05.2009г.

30 гр.Варна, Южна промишлена зона 
поземлен имот №10135.5501.49, с площ 677м2

 

№1285-6/15/20.05.2009г.

31 гр.Варна, жк.“Възраждане” ІІ-ри м.р., поземлен имот 
№10135.3511.561, с площ 614м2

№1305-6/15/20.05.2009г.

2.2. Имоти-общинска собственост за продажба чрез публичен търг, за които предстои 
вземане на решение от Общински съвет-Варна за продажбата им, респ. публично-
частно партньорство 
  

№ 
АОС Административен адрес Правно основание

1. 5251/2008 г. с.. Каменар УПИ І-общ, кв. 32, 450 
кв.м.

Чл. 35, ал. 1  - търг

2. 5351/2008 г. с. Каменар УПИ V-общ ,кв. 59, 580 
кв.м.

Чл. 35, ал. 1  - търг

3. 5348/2008 г. с.Каменар, УПИ V-общ, кв. 28. 465 
кв.м. 

Чл. 35, ал. 1  - търг

4. 5365/2009 г. Ул. „Хъшове” № 2, 2172 кв.м. Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

5. 5168/2008 г. Ж.к. „Чайка” 19 п.р. – 350 м2 Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

6. 5143/2008 г. м. Зеленика
ПИ 10135.5545.9543 – 270 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

7. 3113/2004 г. Ул. „Овчо поле” № 26 – 270 м2 Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

8. 594/1998 г. с. Каменар, УПИ ХVІ, кв. 59
580 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

9. 467/1997 г. с. Каменар, УПИ ІV-общ., кв. 60 – 
464 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

10. 5256/2008г. с. Каменар, УПИ VІІІ-общ, кв. 26, Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг



430 кв.м.

11. 5257/2008г. с. Каменар, УПИ VІ-общ, кв. 28, 
408 кв.м.

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

12. 5249/2008г. с. Каменар, УПИ Х-общ, кв. 26, 
468 кв.м.

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

13. 5248/2008г. с. Каменар, УПИ ХІХ-общ, кв. 33, 
487 кв.м.

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

14. 5500/2009г. с.Каменар, УПИ ХІV-общ,
532кв.м.

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

15. 5300/2008 г. с. Каменар, УПИ ХІ, кв. 15
436 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

16. 5406/2008 г. с. Каменар, УПИ ІІІ, кв. 28
477 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

17. 5282/2008 г. с. Каменар, УПИ ХІІ, кв. 28
560 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

18. 5284/2008 г. с. Каменар, УПИ І, кв. 28
485 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

19. 5283/2008 г. с. Каменар, УПИ ІІ, кв. 28
542 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

20. 5285/2008 г. с. Каменар, УПИ ХІ, кв. 28
449 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

21. 5280/2008 г. с. Каменар, УПИ ХІІІ, кв. 28
512 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

22. 5281/2008 г. с. Каменар, УПИ ІV, кв. 28
545 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

23. 5279/2008 г. с. Каменар, УПИ Х, кв. 32
383 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

24. 5343/2008 г. с. Каменар, УПИ ІІІ, кв. 33
502 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

25. 5286/2008г. с. Каменар, УПИ ІІ, кв. 33
470 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг



26. 5276/2008 г. с. Каменар, УПИ VІІІ, кв. 33
504 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

27. 5299/2008 г. с. Каменар, УПИ ІV кв. 33
529 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

28. 5298/2008 г. с. Каменар, УПИ І, кв. 33
780 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

29. 5483/2009 г. с. Каменар, УПИ ХV, кв. 33
523 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

30. 5500/2009 г. с. Каменар, УПИ ХІV, кв. 33
532 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

31. 468/1997 г. с. Каменар, УПИ ІV, кв. 53
834 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

32. 5352/2008 г. с. Каменар, УПИ ХVІІ, кв. 59
580 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

33 5403/2008 г. с. Каменар, УПИ ХІІІ, кв. 59
736 м2

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

34 4866/08 Ул. „Манастирска” № 45, 260кв.м. Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

35 1338/1999г. Ул. „Роза”, ПИ 10135.2553.774
255 кв.м.

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

36 5499/2009г. с. Каменар, УПИ ХІV-общ., кв. 28, 
445 кв.м.

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

37  5702/2009г. с. Каменар, УПИ ХV-315, кв.54, 
775 кв.м.

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

38  5089/2008г. с. Звездица, УПИ VІ-общ, кв.24, 
730 кв.м.

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

39  5833/2009г. с. Каменар, УПИ ІV-общ., кв.34, 
889 кв.м.

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

40  5783/2009г. С.О. „Под село”, ПИ 5050841, 891 
кв.м. 

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

41  5789/2009г. С.О. „Под село”, ПИ 5050842, 689 
кв.м.

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг



42  5251/2008г. с. Каменар, УПИ І-общ., кв.32, 450 
кв.м.

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

43  5546/2009г. Ул. „Усмивка” № 15, част от сграда 
(сутерен) със ЗП 47 кв.м. и земя 
139 кв.м. ид.ч. от цялото с площ 
179 кв.м.

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

44  5585/2009г. С.О. „Сълзица”, ПИ 393,        389 
кв.м.

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

45  5831/2009г. С.О. „Ален мак”, ПИ 
10135.2515.3145, 451 кв.м.

Чл. 35, ал. 1 – продажба чрез търг

2.3. Имоти-частна общинска собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост 
чрез продажба частта на Община Варна 

 

№ АОС Административен адрес Правно основание

1. 3578/2005г. Ж.к. „Чайка” – 
170 кв.м. ид.ч. от целия 535 кв.м.

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

2. 4087/2006г. Ул. „Чинар” № 40 –
225 кв.м. от целия  380 кв.м.

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

3. 4352/2007 г. Ул. „Константин Арабаджиев” № 
10 , 
262кв.м. ид.части от 
целия с площ 392кв.м.

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

4. 5228/2008 г. С.о  „Сълзица” – 453 м2 ид. части 
от целия с площ 1 453 м2

Чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС

5 5007/2008 г. Ул. „Народни будители” 586 м2 ид. 
части от целия с площ 1 316 м2

Чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС

6. 5505/2009 г. С. Константиново,
Ул. „Борис І” № 22, 339,60  кв.м. 
ид.части от целия   1 514,60кв.м.

Чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС

7. 3498/2005 г. Жк. „Младост”, І м.р., УПИ ХVIІІ-
ЗА ТЪРГОВИЯ 
И УСЛУГИ,  кв.:6, ПИ 
№10135.3512.196 с площ 
245,00кв.м. от целия 2 195 км.м.

Чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС

8. 5583/2009 г. С.о. „Сълзица”, ПИ №532, Чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС



211 кв.м. ид.
части от целия   1 011кв.м.

9. 3771/06 г. Ул. „Капитан Райчо” № 129 А, 
ПИ№10135.3517.55, 
97 кв.м. ид.ч. от целия   194кв.м. и ? 
ид.ч. от сграда

Чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС

10. 5605/2009 г. с. Каменар, УПИ ІІ-158, 
33кв.м. ид.ч. от целия  628кв.м.

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

11. 5603/2009 г. Ул. „Христо Попович”–42. 
ПИ№10135.1503.389 
с площ 42.82 кв. м. ид. ч. от целия   
225 кв.м.

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

12. 5419/2008 г. Ул. „Тунжа” № 11, ПИ   
№10135.5504.165 - 232кв.м. ид.ч. от 
целия   768 кв.м.

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

13. 3834/2006 г. ж.к. „Възраждане” І м.р. – ПИ 
№10135.76 с площ 175 кв.м. ид.ч. 
от целия 283,00 кв.м.

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

14 5235/2008г. Ул. „Кирил и Методий” № 129, ПИ 
№10135.5505.249 с площ 242,5 
кв.м. ид.ч. от целия 399 кв.м.

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

15. 3027/2004 г. Ул. „Кап. І ранг Георги Купов” № 
45, ПИ №10135.5510.501 с площ  
1043,83 кв.м. ид.ч. от целия 1,097 
дка

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

16. 4840/2008 г. Ул. „Любов” № 15, ПИ 
№10135.3515.275 - 20кв.м. ид. 
части от целия имот с площ 
170кв.м.

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

17. 5580/2009 г. м. Зеленика – 442.00  кв.м.
идеални части от ПИ 
10135.5545.3578,
целият с площ - 3928.00 кв.м .

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

18. 5347/2008 г. с. Константиново
ул. „Хан Омуртаг” – 49.30  кв.м. 
ид.части от   целият-937.90 кв.м.

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

19. 5810/2009 г.   В.З."ТРАКАТА", УЛ."ПЪРВА" 
№81 

Чл. 36, ал. 1, т. 2 – ликвидиране на 



ПИ:10135.2564.444, с площ 
394.00  кв.м. ид.ч. от целия  
994кв.м.

съсобственост

20. 5811/2009 г.   В.З."ТРАКАТА" УЛ."СЕДМА" 
№19 
ПИ:10135.2564.445, 65.00  кв. м. ид. 
ч. от 
целия   495.00  кв.м.

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

21. 5336/2008 г. кв. Виница, ул. „Обзор” 18 - с площ 
169кв.м. ид. части
от целия имот с площ 889 кв.м. 

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

22. 1993/2001 г. жк. „Чайка”, бл. 50, вх. Б, ап. 38 -  
21,87 кв.м. ид. ч. от
апартамент №38 целия с площ 
101.83 кв.м

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

23. 3455/2005 г. жк. „Вл. Варненчик” ІV м.р., ПИ 
№10135.4502.88 - 199 м2  ид.ч. от 
целия с  площ 234,00 кв.м. 

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

24. 5732/2009 г. м. „Ален мак” – ПИ 
№10135.2515.3049, 
35 кв.м. ид.ч. от целия 376кв.м 

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

25. 4778/2007 г. Западна промишлена зона, ПИ № 
10135.4510.711 – 133кв.м. ид. ч. от 
целия   3304кв.м.

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

26. 5581/2009 г. кв. Аспарухово, ул. „Места” № 46, 
ПИ №10135.5504.229 -        89  кв.м. 
ид.ч. от целия   301кв.м.

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

27. 5031/2008 Ул. „Тихомир” № 27, 
№10135.3515.1742 - 41 м2 ид.части 
от целият с площ-428.00 кв.м.

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

28. 5688/2009 г. м.  „Зеленика”, ПИ 
№10135.5545.3312 /  с площ  
200.00  кв.м. ид. части от целия   
628.00  кв.м. 

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

29. 4726/2007 г. с.о „Кочмар”, УПИ І-412, кв. 19 - 
22    кв.м. ид.части
от целия   578  кв.м. 

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

30. 5382/2008 г. Ул. „Белгород” № 7, ПИ № Чл. 36, ал. 1, т. 2 – ликвидиране на 



№10135.5502.46 – 41,08 
кв.м.ид.части от целия имот с площ 
394 кв.м.

съсобственост

31. 2631/04 г. Ул. „Киро Радев” № 5 5А, ПИ 
№10135.3516.60  - 152,75 кв.м. ид.ч. 
от целия с площ 319 кв.м.

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

32. 5633/2009 г. Кв. Аспарухово, 
ПИ 10135.5502.90 - 231.00   кв.м 
ид.ч. от целия   1385. кв.м.

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

33. 2625/03 Ул. „Воден” № 27 – 31 % ид.ч. от 
земя с площ 198 кв.м.  и ид.ч. от 
сграда

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

34.  5825/2009г. С.О. „Прибой”, ПИ 
10135.5549.1416 – 223  кв.м. ид.
части от целия   2 226 кв.м.

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

36.  5875/2009г. КК „Чайка”, ПИ 10135.2515.20 
-200.00 кв.м. ид. ч. от
целия    800.00 кв.м.

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

37.  5817/2009г. М. „Горна Трака”, ПИ 
10135.2623.4208 - 95 кв.м ид.ч. от 
целия   773кв.м.

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

38.  5826/2009г. М. „Ален Мак”, ПИ 
10135.2515.3344 – 90 кв.м. ид.части 
от целия  630 кв.м.

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

39.  5806/2009г. С.О.”Планова”, ПИ 779 – 154  кв.м. 
ид.ч. от целия   1 054 кв.м.

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

40.  5519/2009г. Ул. „Керч” № 13, ПИ 
№10135.5502.257 -  205,50 кв.м. 
ид.части от целия  393 кв.м.

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

41. 5913/20090г. М. „Зеленика”, ПИ10135.5545.3268, 
96 кв.м. ид.ч. от целия 534 кв.м.

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

42.  5714/2009г. Ул. „Чинар” № 30 – 57 кв. м. ид. ч. 
от целия имот с площ 
129,00 кв. м.

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

2.4. Имоти-общинска собственост, предвидени за продажба на земя по чл. 35, ал. 3 от 
ЗОС 



 

№ АОС Административен адрес Правно основание 

1. 2350/2002 г. Жк „Младост” ІІ м.р., кв. 3
ТК „ОРЕХЧЕТО”
Модул № 15 -  18.24 м2 
Модул № 49 – 10.00  м2 
Модул № 9-10 – 40.00 м2 
Модул № 13 -  10.00  м2 
Модул № 14- 20.00  м2 
Модул № 22 – 8 м2 

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

2. 2867/2004 г. Жк „Младост” ІІ м.р., кв. 2
ТК „ОРЕХЧЕТО”
Модул № 5 -  7.00 м2 
Модул № 4Б – 20.00  м2 
Модул № 4А – 20.00 м2 
Модул № 3 – 14.37 м2 

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

3. 2352/2002 г. Жк „Младост” ІІ м.р., кв. 4
ТК „ОРЕХЧЕТО”
Модул № 53-  10.00 м2 
Модул № 55 – 29.58  м2 
Модул № 54 – 10.00 м2 
Модул № 57-57 а – 23.59 м2 
Модул № 52 – 15.00 м2 .
Модул № 50 – 10.00 м2 

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

4. 2459/2002 г. Жк. „Възраждане” І 
около бл. 7 и 11 
Модул № 44, 45, 46-  48.00 м2 
Модул № 43 – 16.00  м2 .
Модул № 32 – 8.00 м2 
Модул № 33 – 16.00 м2 
Модул № 38 – 16.00 м2 
Модул № 35 – 16.00 м2 
Модул № 42 – 16.00 м2 
Модул № 34 – 16.00 м2 
Модул № 32 а - 16.00 м2 

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

5. 2636/2003 г. Жк. „Вл. Варненчик” І м.р. 
ТК  до бл. 20
Модул № 15 – 7.50  м2 .
Модул № 4 – 7.00 м2 
Модул № 3 – 7.00 м2 

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

6. 2488/2002 г. Жк. „Младост” ІІ м.р., кв. 1
ТК „ПАНЕЛЧЕ”
Модул № 61 – 7.30  м2 .
Модул № 65 – 7.00 м2 

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



Модул № 57 – 7.00 м2 

7. 2486/2002 г. Жк. „Младост” І м.р., кв. 1
ТК „ПАНЕЛЧЕ”
Модул № 27 – 8.70  м2 .
Модул № 18 – 7.30 м2 

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

8. 2485/2002 г. Жк. „Младост” І м.р., кв. 1 
ТК „ПАНЕЛЧЕТО”
Модул № 1 – 10.00  м2 .
Модул № 2 – 6.70 м2 
Модул № 12 – 7.00  м2 .
Модул № 13 – 7.00 м2 

 

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

9. 2334/2002 г. Жк. „Младост” ІІ м.р. 
ТК  до супер 59
Модул № 24 – 7.50  м2 .

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

10. 2326/2002 г. ТК „Супер 59”
Модул № 44 – 15.00  м2 .

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

11. 5461/2008 г. УПИ ХІ-600 с площ 458 м2 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС – изкупуване на 
земя.

12. 5542/2009 г. Жк „Вл. Варненчик”, ул. „Св. 
Минков” № 50 – 279 м2

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

13. 4947/2008 г. Ул. „Мара Гидик” № 47  - 213 м2 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС – изкупуване на 
земя.

14. 3729/ Кв. Аспарухово, ул. „Кирил и 
Методий” № 68 – 235 м2

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

15. 1503 Ул. „Шипка” 1 – 17.00 м2 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС – изкупуване на 
земя.

16. 1503 Ул. „Шипка” 1 – 17.54 м2 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС – изкупуване на 
земя.

17. 5157/08 Ул. „Франгя” № 3 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС – изкупуване на 
земя.

18. 2266/2002 г. жк. „Вл. Варненчик”
ТК над бл. 20 
Модул – 18.00 м2

Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

19. 2350/2002 г. жк. „Младост” ІІ м.р.
ТК „ОРЕХЧЕТО”

Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя



Модул № 36 – 20.00 м2

20. 5455/2008 г. Ул. „Вярност” № 8 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

21. 5385/2008 г. Ул. „Цар Симеон” № 6 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

22. 5382/2008 г. Ул.”Белгород” № 7 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

23. 5195/2008 г. Ул. „Усмивка” № 21 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

24. 5756/2009 г. Ул. „Милосърдие” № 14 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

25. 5637/2009 г. Ул. „Мара Гидик” № 63 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

26 2867/2004 г. Ж.к Младост ІІ м.р. – 12.44 м2 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

27. 3927/2006 г. Ул. „Димитър Икономов” № 9 – 
275.00 м2

Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

28. 4905/2008 г. Бул. „Вл. Варненчик” 38 – 14.50 
м2

Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

29. 5431/2008 г. Ул. „Ген. П. Кюркчиев” 6 – 165 м2 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

30. 5794/2009 г. Ул. „Сава Геренов” № 22 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

31. 5647/2009 г. Ул. „Отец Паисий” – 9.50 м2 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

32. 3417/2005 г. Жк. Младост –І м.р., кв. 2
35.50 м2

Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

33. 3417/2005 г. Жк. Младост –І м.р., кв. 2
44.00 м2

Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

34.  1587/2000г. Ул. „Добри Чинтулов” № 10 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

35.  5041/2008г. Ул. „Атанас Калчев” № 10 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

36.  5386/2008г. Ул. „Херцен” № 2 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

37.  5416/2008г. Ул. „Мир”, бл. 5 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

38.  5385/2008г. Ул. „Цар Димеон І” № 6 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

39.  5382/2008г. Ул. „Белгород” № 7 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя



40.  5711/2009г. Ул. „Еридан” № 21 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

41.  5233/2008г. Ул. „Христина Морфова” № 7 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

42.  5778/2009г. Ул. „Тракийска” № 28 Чл. 35, ал. 3 от ЗОС продажба на земя

2.5. Жилища-общинска собственост,  предвидени за продажба съгласно проекта на 
НУРУЖНГНПОЖ  

 

   №

 

Административен адрес

 

блок

 

вход

 

етаж

 

Ап.№

 

АОС №

1. ж.к”Възраждане” 9 1 2 4 1918/2000год.

2. ж.к.“Възраждане” 11 2 4 35 4316/2007год.

3. ж.к.“Възраждане” 19 3 4 60   634/1998год

4. ж.к.“Възраждане” 11 2 8 47    575/1998год.

5. ж.к”Младост” 118 1А 1 1 3250/2007год.

6. ж.к.”Възраждане” 11 3 3 55 4320/2007год.

7. ж.к.”Възраждане” 7 2 3 29 2794/2003год.

8. ж.к.”Младост” 108 8 3 15 4450/2007год.

9. ж.к.”Младост” 106 9 7 31   777/1998год.

10. ж.к.”Младост” 36 А 6 16 4615/2007год.

11. ж.к.“Възраждане” 57 2 7 55 1204/1999год.

12. ж.к”Младост”, 108 8 5 23 3938/2006год.

13. ж.к”Възраждане”, 9 1 8 23  2907/2004год.

14. ж.к.”Младост” 117 6 2 5 4102/2006год.

15. ж.к”Възраждане” 12 3 1 51 3024/2007год.

16. ж.к”Младост”, 118 1А       2 7 3059/2004год.

17. ж.к”Младост”, 103 2 5 137 4681/2007год.



18. ж.к”Младост”, 118 1А 5 21 4428/2007год.

19. ж.к”Младост”, 106 7 4 136 4795/2007год.

20. ж.к”Младост”, 118 1 6 28 2610/2006год

21. ж.к”Възраждане” 65 2 4 35 3023/2004год.

22. ж.к”Възраждане” 18 5 1 97 4683/2007год.

23. ж.к.”Възраждане” 18 5       7 124  4456/2007год.

24. ж.к.”Трошево”
ул.”Йордан Йовков” №10

 

10

  

    10

 

50

 

 2760/2003год.

25. ж.к.”Възраждане” 7 2 3 29 2794/2003год.

26. ж.к”Възраждане” 11 1 4 12 4314/2007год.

27. ж.к.”Възраждане” 6 2 6 40 1309/1999год.

28. ж.к.”Младост” 76 Г 8 96 4939/2008год.

29. ж.к”Възраждане” 5 1 1 1 4852/2008г

30. ж.к.”Възраждане” 61 3 4 60 274/1997год

31. ж.к.”Възраждане” 6 2 8 46 2764/2003год

32. ж.к.”Младост” 101 5 3 8 4983/2008год

33. ж.к.”Младост” 108 8 4 18 2795/2003год

34. ж.к.”Младост” 107 8 4 17 298/1997год.

35. ж.к.”Младост” 157 3  20 3403/2005год.

36. “Възраждане” 64 3 1 51 1717/2000год.год
.

37. ж.к “Вл. Варненчик” 306 3 5 42 1699/2000год

38. ж.к “Вл. Варненчик” 36 1 2 7 344/1998год



39. ж.к “Вл. Варненчик” 407 15 7 269 1990/2000год

40. ж.к “Вл. Варненчик” 405 18 5 13 308/1997год

41. ж.к “Вл. Варненчик” 403 14 3 7 4264/2006год

42. ж.к “Вл. Варненчик” 36 1 1 4 4529/2007год.

43. ж.к “Вл. Варненчик” 405 22 2 65 4243/2007год.

44. ж.к.”Вл. Варненчик” 26 1 4 20 4369/2007год.

45. ж.к.”Вл. Варненчик” 406 13 2 32 2447/2002год.

46. ж.к.”Вл. Варненчик” 404 11 9 153 4273/2007год.

47. ж.к.”Вл. Варненчик” 404 7 4 34 1589/1999год

48. ж.к.”Вл.Варненчик” 405 3 1 41 4496/2007год

49. ж.к.”Вл.Варненчик” 227 3 7 99  3075/2004год

50. ж.к “Вл. Варненчик” 34 1 1 4   4576/2007год

51. ж.к “Вл. Варненчик” 222 2 1 2    337/1997год.

52. ж.к “Вл. Варненчик” 405 20 5 38   4233/2007год

53. ж.к “Вл. Варненчик” 406 16 4 2 2444/2002год

54. ж.к “Вл. Варненчик” 34 2 2 38 3914/2006год

55. ж.к “Вл. Варненчик” 24 1 12 59 3916/2006год.

56. ж.к “Вл. Варненчик” 219 1 3 11 4824/2006год.

57. ж.к “Вл. Варненчик” 209 1 6 22 4079/2006год

58. ж.к “Вл. Варненчик” 406 17 2 28 2445/2002год.

59. ж.к.”Вл.Варненчик” 404 7       8 45    889/1998год.

60. ж.к.”Вл.Варненчик” 404 5       1 53    133/1997год.



61. ж.к “Вл. Варненчик” 28 2       5 52     3645/2006год.

62. ж.к “Вл. Варненчик” 211 3 1 61 4511/2007год.

63. ж.к “Вл. Варненчик” 228 2 9 69 4770/2007год.

64. ж.к “Вл. Варненчик” 216 6 8 182 4802/2007год.

65. ж.к “Вл. Варненчик” 6 4 1 65 4289/2007год.

66. ж.к “Вл. Варненчик” 36 1  2 4528/2007год.

67. ж.к “Вл. Варненчик” 404 15 5 222 134/1997год.

68. ж.к “Вл. Варненчик” 403 14 7 21 4222/2007год.

69. ж.к “Вл. Варненчик” 36 2 7 59 562/1998год.

70. ж.к “Вл. Варненчик” 24 1 11 53 4329/2007год.

71. ж.к “Вл. Варненчик” 404 8 2 56 1624/2000год 

72. ж.к “Вл. Варненчик” 401 4 6 71 4393/2007год 

73. ж.к “Вл. Варненчик” 206 5 2 131 4720/2007год 

74. ж.к “Вл. Варненчик” 211 1 4 15 1807/2000год.

75. ж.к “Вл. Варненчик” 401 4 2 59 3880/2006год.

76. ж.к “Вл. Варненчик” 213 2 2 42 1838/2001год.

77. ж.к “Вл. Варненчик” 213 3 2 66 2790/2003год.

78. ж.к “Вл. Варненчик” 407 16 8 297 1014/2000год.

79. ж.к “Вл. Варненчик” 204 Б 9 158 1371/2000год.

80. ж.к “Вл. Варненчик” 405 11 8 70 1099/2000год.

81. ж.к “Вл. Варненчик” 401 18 1 294 4740/2007год.

82. ж.к “Вл. Варненчик” 216 6 8 182 4802/2007год.



83. ж.к “Вл. Варненчик” 204 1 6 23 4715/2007год.

84. ж.к “Вл. Варненчик” 401 6 4  107 3345/2006год.

85. ж.к “Вл. Варненчик” 407 2  207 4755/2007год.

86. ж.к “Вл. Варненчик” 209 1 1 3 4200/2007год

87. ж.к “Вл. Варненчик” 403 14 7 21 4222/2007год

88. ж.к “Вл. Варненчик” 35 2 3 42 4571/2007год

89. ж.к “Вл. Варненчик” 36 1 1 1 2317/2002год

90. ж.к “Вл. Варненчик” 223 4 8 114 167/1997год. 

91. ж.к “Вл. Варненчик” 36 1 6 22 4533/2007год 

92. ж.к “Вл. Варненчик” 34 2 5 50 4580/2007год 

93. ж.к “Вл. Варненчик” 404 10 6 119 2701/2001год

94. ж.к “Вл. Варненчик” 204 5 4 138 1367/2000год

95. ж.к “Вл. Варненчик” 27 1 1 4 1127/2000год

96. ж.к “Вл. Варненчик” 222 5 2 116 1808/2000год

97. ж.к “Вл. Варненчик” 402 3 5 50 4431/2007год

98. ж.к “Вл. Варненчик” 401 5 3 84 1090/1999год

99. ж.к “Вл. Варненчик” 404 8 2 56 1624/2007год 

100. Ул.Мадара” 6  8 39 2191/2001год.

101. Ул.Мадара” 6  6 27 4488/2007год.

102. Бул.”Васил Левски” 1 Б 4 16 891/1998год.

103. ж.к.”Чайка” 43 Г 1 10 2212/2001год.

104. Ул.”Мадара” 30 6 13 62 214/1997год.



105. Ул.”Д-р Желязкова” 23 1  28 2225/2002год

106. ж.к”Чайка” 26 Б 7 42 2131/2001год

107. Ул.”Карамфил” 36 Б 1 25 1750/2000год.

108. Ул.”Петър Райчев” 3 А 6 17  2117/2001год.

109. Ул.”Васил Петлешков” №10  1 1 4794/2007год.

110. ж.к.”Чайка” 14 В 3 34 2205/2002год.

111. Ул.”Дубровник” 8 Д 2 28 3716/2006год.

112. Ул.”Кокиче” 9  10 46 1038/1999год.

113. Ул.”Неофит Рилски” №18  4 8 4221/2007год.

114. Ул.”К. Иречек” №2 Б 1 1 4217/2007год.

115. ж.к.”Дружба” 10 2  7 1672/2000год.

Стойностите са прогнозни и са на база данъчни оценки в съответните райони. Броят на 
жилищата, отговарящи на условията за продажба ще бъдат прецезирани след  приемане от 
общински съвет – Варна на НУРУЖНГНПОЖ.

3. Имоти-общинска собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права:
1. Учредяване право на строеж: 

- ул. „Г. С. Раковски” № 75 – стълба 

2. Учредяване на възмездно право на ползване: 

- местност „Джанавара”, кв. Аспарухово”, ЕКНМ 97625 за проект „Добив и транспортиране 
на природен газ от находище „Галата” по І-ви вариант” – подземно линейно съоръжение 
„газопровод”
3.Учредяване на безвъзмездно право на ползване:
- учредяване безвъзмездно право на ползване на  спортни клубове, ползващи имоти-
общинска собственост със спортно предназначение (допълнение)
- учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Роден край” върху имот-
общинска собственост, находящ се  на ул. „Странджа”№5;
- учредяване безвъзмездно право на ползване на „Агенция за социално подпомагане” върху 
имот-общинска собственост, находящ се в ж.к. „Възраждане”;
- учредяване безвъзмездно право на ползване на „Общинска охранителна фирма” върху имот-
общинска собственост, находящ се в ж.к. „Чайка”, бл. 34;
- учредяване безвъзмездно право на ползване на „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД 
върху имоти-общинска собственост, за разливочни пунктове;
- учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Явин” върху част от 



имот-общинска собственост, находящ се в на ул. „Хъшове” № 2;
- учредяване безвъзмездно право на ползване на „Обреди” ЕООД  върху имот-общинска 
собственост, находящ се на ул. „А. Сахаров” № 1 (стари гробища);
- учредяване безвъзмездно право на ползване на „Пазари” ЕООД върху имот-общинска 
собственост, находящ се на ул. „Хараламби Ангелов” № 42 

4. Имоти-общинска собственост, предвидени за предоставяне на концесия:
- изграждане на спортен комплекс в ж.к.„Владислав Варненчик”;
- изграждане на тенис кортове в ж.к. „Чайка”;
- изграждане на етажни паркинги и подземни гаражи вкл. чрез публично-частно 
партньорство;
- изграждане и експлоатация на спортна база с открити и закрити обекти за спортни дейности 
(екстремни спортове) в кв. Аспарухово, УПИ ІІІ-“озеленяване”, кв. 6, 27-ми п.р.;
- предоставяне на концесия на подлези на територията на гр. Варна;
- изграждане на районен парк „Владислав Варненчик”. 

 

ІІІ. Имоти, за които Община Варна има намерение да извърши замяна срещу имоти на 
граждани
Процедури по замяна се извършват   при осъществяване на   отчуждително производство, 
съгласно чл. 21, ал. 4 от ЗОС и чл. 199, ал. 1 от ЗУТ или при случаите, предвидени в чл. 40, 
ал. 2 от ЗОС, като за целта се предлагат следните имоти-частна общинска собственост:

№ Административен адрес АОС № 

1. гр.Варна, ул.“Гоце Делчев” № 57, ПИ пл. №4, кв. 567, 14 м.р., с 
площ 216 м2

 

5616/01.04.2009г.

2. гр.Варна,
ПИ № 10135.2553.780, ул. “Карамфил”, 25 м.р. с площ 544 м2

 

5623/10.04.2009г.

3. гр.Варна, ул.“Мир”, район 17, поземлен имот 10135.2559.208, 
с площ 1 051кв.м.

 
3172/23.08.2004г.

4 гр.Варна,
ул. “Прилеп” УПИ ІІ -“за магазин, кв. 489, 5 м.р., идентичен с 
ПИ № 10135.2552.10  с площ 293,00 м2

 

2360/30.08.2002г.

ІV. Имоти, които Община Варна      ще придобие в собственост и способи за   
придобиването им
Описание на имотите, които Община Варна ще придобие в собственост:

• гробищни паркове: 
разширение на Гробищен парк „Тополи”- бюджетни средства; 
изграждане на Гробищен парк „Виница-2” – бюджетни средства; 
- изграждане на крематориум / бюджетни средства и/или публично-частно 
партньорство/; 

• жилища: 

-  21 апартамента от блок 108 на бул. „Вл. Варненчик”, от „пломбите” в ж.к.”Вл.Варненчик” и 



публично-частни партньорства;

• нови детски ясли: 
- в район”Вл..Варненчик”- на ъгъла на ул.”Мърквичка” и ул.”Ниш” – целодневна 
детска ясла - 4 групи /чрез публично-частно партньорство/; 
- район „Приморски” детска ясла №14”Звънче” – ул.”Рила”№2 –  надстройка 1 
група /с бюджетни средства или чрез публично-частно партньорство/; 
район”Младост” – детска ясла№11”Иглика” –ж.к.Трошево до бл.20 – пристройка- 2 
групи /с бюджетни средства или чрез публично-частно партньорство/; 

• нови детски градини: 
- в район „Владиславово” - в двора на ОДЗ№1”Маргаритка” и ОДЗ№16”Българче” – 4 
групна /чрез публично-частно партньорство/; 

- в район „Приморски” - в двора на ЦДГ30 „Мечо Пух” -6 групи /чрез публично-
частно партньорство/;

- в район „Одесос”- в двора на ЦДГ 8 „Христо Ботев”- 6 групи; ул..„Кап.Райчо”- 4 
групи,; ЦДГ5 „Слънчо” –надстройка и пристрояване -70 места, ул. „Цар Симеон І” № 
14 – 2 групи / бюджетни средства и/или публично-частно партньорство/;

• училища: 

-изграждане на нова сграда на НУ”В.Левски”в кв.Аспарухово /чрез публично-частно 
партньорство или с бюджетни средства/;
- проектиране и изграждане на многофункционална спортна зала в І   Езикова гимназия /чрез 
публично-частно партньорство или с бюджетни средства/;

• спортни обекти: 

- игрище в ж.к.”Чайка” – бюджетни средства;
- завършване ІІІ-ти етап на Плувен басейн „Приморски” (закрит басейн) /чрез публично-
частно партньорство и/или с бюджетни средства/;
- изграждане на покрит плувен басейн „Делфин” в район „Младост” /чрез публично-частно 
партньорство и/или с бюджетни средства/;
-спортни обекти за скуош и ролери в спортно-развлекателен комплекс „Младост"/с бюджетни 
средства /;
- спортно съоръжение в „Аспарухов парк” – бюджетни средства;

• инфраструктурни обекти: 

- пробив на бул. „Васил Левски” с етапи – бул. „Цар Освободител”-бул. „Сливница”; бул. 
„Сливница” – бул. „Вл. Варненчик”; бул. „Вл. Варненчик” – ул. „Ал. Пеячевич”- с бюджетни 
средства; 
- панорамна площадка в м.Зеленика по пътя за Галата -бюджетни средства;
- реконструкция на ул. „Ат. Москов” до Аспарухов мост (кръгово кръстовище), вливане в ул. 
„Девня” – строителство и проектиране / с бюджетни средства и съфинансиране/; 
- разширение и реконструкция на кръстовището на бул. „Хр. Смирненски” с бул. „Цар 
Освободител”-  с бюджетни средства; 
- реконструкция на бул. „Хр. Смирненски” от ул. „Тролейна” до бул. „Цар Освободител” - с 
бюджетни средства;
- реконструкция на северно платно на ул. „Царевец” първи етап в участъка от бул. „Осми 
Приморски полк” до ул. „Ген.Колев” – с бюджетни средства и съфинансиране;
- реконструкция на ул””Ген.Колев” първи етап в участъка от ул.”Чаталджа” до ул.”Лоза” - 
чрез съфинансиране;

- ул. „Девня” втори участък от ул.”Я.Пеячевич” до бул. „Република” и изместване на ж.п. 



линия – чрез съфинансиране; 

• деактуване на имоти държавна собственост: 

№ Вид на имота Местонахождение АДС

1

УПИ VI-„за спорт”, 
представляващ открит 
спортен комплекс, кв.2  
по ПП на ПРЗ "Аспарухов 
парк" кв."Аспарухово" АДС /публична/ № 2288/1999г.

2

ул."Акад.Сахаров" № 7  - 
ПИ № 10135.3513.250 - 
земя и сгради по докумунт 
за собственост, които са 
съборени. 26-ти п.р. на гр.Варна

АДС /публична/ № 
2047/10.12.1998 г. 

3

ул."Петко Стайнов" № 7 
- УПИ ІV - "УПП Труд", 
кв.7, 26-ти п.р. на 
гр.Варна. Ползва се от 
СУПЦ "Анастасия Д-р 
Железкова" 26-ти п.р. на гр.Варна

АДС /публична/ № 
2906/15.02.2000 г.

4

ул."Цанко Дюстабанов" 
№ 1 - част от ПИ № 
10135.3513.252  - земя и 
сгради, ползвани от 
"Ученическо и столово 
хранен"ЕАД 26-ти п.р. на гр.Варна

АДС /публична/ № 
5089/23.04.2004 г.

5

ул."Девня" - ПИ № 
10135.65.47; ПИ № 
10135.1510.2; ПИ № 
10135.1510.34; ПИ № 
10135.1510.35; ПИ № 
10135.1510.36; ПИ № 
10135.1510.37 с обща 
площ 5500 кв.м.

Части от имоти, включени в 
капитала на Национална компания 
“Железопътна инфраструктура” , 
които Община Варна следва да 
придобие безвъзмездно в 
собственост във връзка със 
строителството на ул."Девня" в 
участъка от о.т.3295 до о.т.3337 в 
гр.Варна - приет ПУП - ПУР с 
решение № 1415-15 на Общински 
съвет – Варна по Протокол № 
15/20.05.2009 г.

В процедура по съставяне на 
нови АДС в Областна 
администрация - Варна.

6 ул."Девня" - ПИ № 
10135.65.39; № 
10135.65.40; № 
10135.65.41; № 
10135.65.43; № 

Части от имоти, включени в 
капитала на Национална компания 
“Железопътна инфраструктура”, 
които Община Варна следва да 
придобие безвъзмездно в 

В процедура по съставяне на 
нови АДС в Областна 
администрация - Варна.



10135.65.44; № 
10135.65.46; № 
10135.65.42; № 
10135.65.45 с обща площ 
3386 кв.м.

собственост във връзка със 
строителството на ул."Девня" в 
участъка на ул.”Девня” от о.т.1 до 
о.т.11, съгласно влязла в сила 
Заповед № Г-115/13.12.2001 г. на 
Кмета на Община Варна за ПУП-
ПУР.

7

ул."Цар Колоян" № 5 - 
ПИ № 10135.1507.758 - 
земя и сгради Ползва се от музей "Стара Варна"

АДС /публична/ № 
1855/10.11.1998 г.

8

ул."Крали Марко" № 11 - 
13 - ПИ № 10135.1506.394 
- земя и сгради

Ползва се като "Дом на писателя" и 
„Дом на художника”

АДС № 3913/08.08.2002 г. 
Съставен АОС /публична/ № 
5435/12.12.2008 г. Образувано 
гр.дело № 816/2009 г. във ВОС 
от страна на Областен 
управител, във връзка със 
съставения АОС № 5435/2008 г.

9

Приморски парк", 
С.З."Горчивата чешма", 
ПИ № 10135.536.355 с 
площ 5313 кв.м. Ползва се за паркинг

АДС № 7221/2008 г. Съставен 
АОС 5761/22.07.2009 г. 
Издадена Заповед № РД-09-
7706-432/30.12.2009 г. на 
Областен управител за отказ за 
деактуване на имота, като 
държавна собственост. Същата 
ще бъде обжалвана от Община 
Варна.

         

Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 
2010г. може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и 
актуализация на общинския бюджет. 

Настоящата програма е приета с Решение № 1948-2(20)/17.02.2010 г. на Общински съвет - 
Варна.

по точка  трета от дневния ред

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по приватизация  и 
следприватизационен контрол относно: 
- приемане на отчет за изпълнението на Годишния план за приватизация за 2009 г.за периода 
01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.;
- приемане на Годишен план за приватизация за 2010 г.;
- откриване на процедури за приватизация на обекти по приходната част на Годишния план за 
приватизация за 2010 г.;
- приемане на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на обекти по приходната част на Годишния план за приватизация за 
2010 г.;
- приемане на метод и условия за провеждане на приватизационни процедури за обекти с 
открита процедура за приватизация по Годишния план за приватизация за 2010 г.; 



- следприватизационен контрол по Договор № ОС-2-9200(66)/18.10.2002 г. в изпълнение на 
решение на ОбС – Варна № 1885-5(19)/09.12.2009 г.
Докл.:Т. ТРЕНДАФИЛОВА – Председател Комисия по приватизация  и следприватизационен 
контрол

Общ брой присъстващи общински съветници – 43 
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :
1951-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема 
“Отчет за изпълнението на Годишния план за приватизация за периода 01.01.2009 г. – 
31.12.2009 г.”, съгласно приложение. 
         /резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

 
1952-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.6, ал.2 от ЗПСК и 
във връзка с проект за решение №1317-7/15/20.05.2009г., Общински съвет – Варна изважда от 
точка ІІІ – “От реализиращи се сделки към 31.12.2010г.” по приходната част на Годишния 
план за приватизация за 2010г. общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ж.к.”Чайка” №170 – масивна едноетажна сграда с идентификатор 10135.2562.32.3 и 
застроена площ 97,00кв.м.; изба с площ 45,00кв.м. и масивна едноетажна сграда (склад) с 
идентификатор 10135.2562.32.4 и застроена площ 56,00кв.м. по Акт за общинска собственост 
№2469/23.12.2002г. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

 
1953-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.6, ал.2 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна допълва точка ІІІ – “От реализиращи се сделки към 31.12.2010г.” по 
приходната част на Годишния план за приватизация за 2010г. с общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Ботев” №18, вх.1 – ателие №1 със застроена площ 
88,50кв.м., ведно с изба №337 с площ 11,47кв.м, заедно с 0.019318% идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж по Акт за общинска собственост 
№5927/16.11.2009г. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

 
1954-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 6, ал. 2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна допълва точка ІІІ – “Приватизация на дялове и акции – 
собственост на Община Варна от търговски дружества” по приходната част на Годишния 
план за приватизация за 2010 г. с участието на Община Варна – 4 720 броя поименни акции – 
в капитала на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/

 

ПРОЕКТ     ЗА     РЕШЕНИЕ:
1955-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 6, ал. 2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна решава от Годишния план за приватизация за 2010 г.да 
отпадне в раздел ІІІ, позиция 7 – нежилищен имот на бул. „Мария Луиза” № 11 – втори 

надпартерен етаж. 
/резултати от поименно явно гласуване:



за – 23, против – 11, въздържали се – 6, отсъстват – 11/
         Решението не се приема.

 
1956-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет 
– Варна приема “Годишен план за приватизация за 2010 г.”, съгласно приложение. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 2, въздържали се – 1, отсъстват – 12/

 
1957-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от 
ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Христо Ботев” №18, вх.1 – ателие №1, предмет на Акт за частна общинска собственост 
№5927/16.11.2009г. 
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и 
сключване на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

 
1958-3. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП и свои решения №  1957-3(20)/17.02.2010 г., №988-4/11/09,11.12.2008г. и 
№989-4/11/09,11.12.2008г., Общински съвет – Варна  решава да бъде открита процедура чрез 
пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум 
и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Христо Ботев” №18, вх.1 – ателие, предмет на Акт за частна общинска собственост 
№5927/16.11.2009г., като възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане.
За участие в нея да бъдат поканени:
- за изготвяне на анализ на правното състояние - Иван Василев Карабоев /правоспособен 
юрист/;
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум - ЕТ “Макен – 
Марин Михайлов” /независим оценител/. 
/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/

 
 
1959-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – 
Варна реши: 
1. Открива процедура за приватизация на участието на Община Варна – 4 720 броя поименни 
акции, представляващи 0,014% от капитала на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД.
2. Забранява извършването на разпоредителни сделки, обезпечаване на вземания и сключване 
на договори за кредити, отнасящи се до обекта. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

 
1960-3. На основание чл.5, ал.2, чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗПСК и във връзка с чл.5, ал.2, т.4 от 
НВИДСППСКВПП и свои решения № 1959-3(20)/17.02.2010 г., №988-4/11/09,11.12.2008г. и 
№989-4/11/09,11.12.2008г., Общински съвет – Варна  решава да бъде открита процедура чрез 



пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, информационен меморандум 
и приватизационна оценка на участието на Община Варна – 4 720 броя поименни акции, 
представляващи 0,014% от капитала на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД, като възлага на 
Кмета на Община Варна нейното провеждане.
За участие в нея да бъдат поканени:
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова Томова /правоспособен 
юрист/;
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум Петка Димитрова 
Христова” /независим оценител/. 
/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/

1961-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.3 и чл.12, ал.2 от Наредбата за 
анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за 
лицензиране на оценители, Общински съвет – Варна приема анализи на правното състояние, 
информационни меморандуми и приватизационни оценки на обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2010г., както следва:
1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Охрид” №25 по АОС №218/28.07.1997г. – магазин, изготвен от Иван Василев Карабоев – 
правоспособен юрист.
2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Охрид” №25 по АОС №218/28.07.1997г. – магазин, изготвени от 
Цвета Василева Вълчева – лицензиран оценител.
3. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Дрин” №65, блок 4 по АОС №754/ 14.07.1998г. – магазин, изготвен от Томина Николова 
Томова – правоспособен юрист.
4. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Дрин” №65, блок 4 по АОС №754/ 14.07.1998г. – магазин, 
изготвени от Кичка Тодорова Кателиева – лицензиран оценител.
5. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
местност ”Салтанат” – Почивка по АОС №938/18.12.1998г. – едноетажна масивна сграда, 
изготвен от Иван Василев Карабоев – правоспособен юрист.
6. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, местност ”Салтанат” – Почивка по АОС №938/18.12.1998г. – 
едноетажна масивна сграда, изготвени от “Форум” ЕООД – лицензиран оценител.
7. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Мусала” №7 по АОС №3908/05.06.2006г. – едноетажна сграда и идеални части от земя, 
изготвен от Томина Николова Томова – правоспособен юрист.
8. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.”Мусала” №7 по АОС №3908/05.06.2006г. – едноетажна сграда и 
идеални части от земя, изготвени от Цветана Георгиева Ангелова – лицензиран оценител.
9. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Мария Луиза” №11 по АОС №479/13.01.1998г. – втори надпартерен етаж, изготвен от 
Иван Василев Карабоев – правоспособен юрист.
10. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” №11 по АОС №479/ 13.01.1998г. – втори 
надпартерен етаж, изготвени от ”Булкарго” ООД – лицензиран оценител.
11. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Съборни” №44 по АОС №1261/02.07.1999г. – сгради и идеални части от земя, изготвен 
от Томина Николова Томова – правоспособен юрист.
12. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Съборни” №44 по АОС №1261/ 02.07.1999г. – сгради и идеални 
части от земя, изготвени от “Галакт” ООД – лицензиран оценител.



/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/

 
 
1962-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №1873-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Охрид” №25 по 
АОС №218/28.07.1997г. и представляващ магазин с идентификатор 10135.1506.744.1.5, 
намиращ се в партера на триетажна жилищна сграда със застроена площ 21,60кв.м., заедно 
със съответните идеални части от общите части на сградата и от дворното място, 
представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.1506.744, цялото с площ 244,00кв.м., 
Общински съвет – Варна реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Охрид” №25 по АОС №218/28.07.1997г. и представляващ 
магазин с идентификатор 10135.1506.744.1.5, намиращ се в партера на триетажна жилищна 
сграда със застроена площ 21,60кв.м., заедно със съответните идеални части от общите части 
на сградата и от дворното място, представляващо поземлен имот с идентификатор 
10135.1506.744, цялото с площ 244,00кв.м. при начална тръжна цена 58 600лв. /петдесет и 
осем хиляди и шестстотин лева/.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер на 5 860лв. /пет хиляди осемстотин и шестдесет лева/.
9. Депозит в размер на 5 860лв. /пет хиляди осемстотин и шестдесет лева/, платими по сметка 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен 
ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”.
При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: 
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо 
лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 



обнародването на решението в “Държавен вестник”.
13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 10.00 часа в зала “37” в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;
14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 860лв. /пет хиляди осемстотин и 
шестдесет лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.
14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 000лв. /хиляда 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.
14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал/;
14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция “Местни 
данъци” /оригинал/;
14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 
съответното подразделение на Националната агенция за приходите /оригинал/;
14.8. декларация за извършен оглед на обекта;
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;
14.10. декларация за конфиденциалност;
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна
14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за фирмите, 
които нямат пререгистрация в Търговския регистър /оригинал/;
14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал /за юридически лица/;
14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица /оригинал/;
14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица /оригинал/.
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия Добринова, Анна Радева, Иван Луков, 



Красимир Минков Маринов, Медиха Мехмед–Хамза и Петко Бойновски; резервни членове: 
Пламен Начков и Дилбер Вейсалова и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв. /двеста лева/.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 
 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

 
 
1963-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №1874-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Дрин” №65, блок 4 
по АОС №754/14.07.1998г. и представляващ магазин за хранителни стоки с вход откъм 
ул.”Хараламби Ангелов”, намиращ се в подблоковото пространство на осеметажен жилищен 
блок със застроена площ 24,74кв.м., заедно със съответните идеални части от подблоковото 
пространство, Общински съвет – Варна реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Дрин” №65, блок 4 по АОС №754/14.07.1998г. и 
представляващ магазин за хранителни стоки с вход откъм ул.”Хараламби Ангелов”, намиращ 
се в подблоковото пространство на осеметажен жилищен блок със застроена площ 
24,74кв.м., заедно със съответните идеални части от подблоковото пространство при начална 
тръжна цена 35 500лв. /тридесет и пет хиляди и петстотин лева/.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер на 3 550лв. /три хиляди петстотин и петдесет лева/.
9. Депозит в размер на 3 550лв. /три хиляди петстотин и петдесет лева/, платими по сметка 



IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен 
ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”.
При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: 
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо 
лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.
13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 14.00 часа в зала “37” в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;
14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 550лв. /три хиляди петстотин и 
петдесет лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.
14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 000лв. /хиляда 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.
14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал/;
14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция “Местни 
данъци” /оригинал/;
14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 
съответното подразделение на Националната агенция за приходите /оригинал/;
14.8. декларация за извършен оглед на обекта;
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;
14.10. декларация за конфиденциалност;
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна
14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за фирмите, 
които нямат пререгистрация в Търговския регистър /оригинал/;
14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал /за юридически лица/;
14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 



представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица /оригинал/;
14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица /оригинал/.
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Пламен Начков, членове: Анелия Добринова, Добромир Кондов, Пламен 
Войков, Пламен Пенев, Цветелина Тънмазова и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора 
Трендафилова и Ради Радев и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 200лв. /двеста 
лева/.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 
 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

 
 
1964-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №1875-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, Приморски парк, 
местност ”Салтанат” – Почивка (местност ”Салтанат” №81) по АОС №938/18.12.1998г. и 
представляващ едноетажна масивна сграда с идентификатори 10135.536.78.1 – застроена 
площ 246кв.м. и 10135.536.78.2 – застроена площ 43кв.м., съгласно кадастрална карта на 
Приморски парк – местност ”Салтанат”, заедно с правото на строеж, състояща се от склад, 



две гаражни клетки с врати на изток и работилници, Общински съвет – Варна реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, Приморски парк, местност ”Салтанат” – Почивка (местност 
”Салтанат” №81) по АОС №938/18.12.1998г. и представляващ едноетажна масивна сграда с 
идентификатори 10135.536.78.1 – застроена площ 246кв.м. и 10135.536.78.2 – застроена площ 
43кв.м., съгласно кадастрална карта на Приморски парк – местност ”Салтанат”, заедно с 
правото на строеж, състояща се от склад, две гаражни клетки с врати на изток и работилници 
при начална тръжна цена 68 900лв. /шестдесет и осем хиляди и деветстотин лева/.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер на 6 890лв. /шест хиляди осемстотин и деветдесет лева/.
9. Депозит в размер на 6 890лв. /шест хиляди осемстотин и деветдесет лева/, платими по 
сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен 
ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”.
При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: 
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо 
лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.
13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 10.00 часа в зала “37” в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;
14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 6 890лв. /шест хиляди осемстотин и 
деветдесет лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.



14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 000лв. /хиляда 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.
14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал/;
14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция “Местни 
данъци” /оригинал/;
14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 
съответното подразделение на Националната агенция за приходите /оригинал/;
14.8. декларация за извършен оглед на обекта;
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;
14.10. декларация за конфиденциалност;
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна
14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за фирмите, 
които нямат пререгистрация в Търговския регистър /оригинал/;
14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал /за юридически лица/;
14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица /оригинал/;
14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица /оригинал/.
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия Добринова, Снежана Донева, 
Красимир Маринов Маринов, Красимир Симов, Веселин Марешки и Петко Бойновски; 
резервни членове: Пламен Начков и Цанко Цветанов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200лв. /двеста лева/.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 



сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 
 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

1965-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №1876-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Мусала” №7 по 
АОС №3908/05.06.2006г. и представляващ сграда на един етаж с идентификатор 
10135.1507.583.2 и застроена площ 91,00кв.м. и земя с площ 41,00кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.1507.583, целия с площ от 660,00 кв.м., Общински 
съвет – Варна реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Мусала” №7 по АОС №3908/05.06.2006г. и представляващ 
сграда на един етаж с идентификатор 10135.1507.583.2 и застроена площ 91,00кв.м. и земя с 
площ 41,00кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.583 и площ 
660,00кв.м. при начална тръжна цена 163 000лв. /сто шестдесет и три хиляди лева/.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер на 16 300лв. /шестнадесет хиляди и триста лева/.
9. Депозит в размер на 16 300лв. /шестнадесет хиляди и триста лева/, платими по сметка 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен 
ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”.
При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: 
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо 
лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.



12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.
13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 14.00 часа в зала “37” в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;
14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 16 300лв. /шестнадесет хиляди и 
триста лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.
14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 000лв. /хиляда 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.
14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал/;
14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция “Местни 
данъци” /оригинал/;
14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 
съответното подразделение на Националната агенция за приходите /оригинал/;
14.8. декларация за извършен оглед на обекта;
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;
14.10. декларация за конфиденциалност;
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна
14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за фирмите, 
които нямат пререгистрация в Търговския регистър /оригинал/;
14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал /за юридически лица/;
14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица /оригинал/;
14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица /оригинал/.
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.



ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Пламен Начков, членове: Анелия Добринова, Медиха Мехмед–Хамза, 
Красимир Минков Маринов, Ради Радев, Цанко Цветанов и Петко Бойновски; резервни 
членове: Теодора Трендафилова и Анна Радева и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от 
Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200лв. /двеста лева/.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 
 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

ПРОЕКТ     ЗА      РЕШЕНИЕ:
1966-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №1877-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” №11 
по АОС №479/13.01.1998г. и представляващ втори надпартерен етаж с идентификатор 
10135.1504.221.1.2 и застроена площ 161,10кв.м. от шестетажна масивна сграда, заедно със 
съответните идеални части от общите части на сградата, Общински съвет – Варна реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Мария Луиза” №11 по АОС №479/ 13.01.1998г. и 
представляващ втори надпартерен етаж с идентификатор 10135.1504.221.1.2 и застроена 
площ 161,10кв.м. от шестетажна масивна сграда, заедно със съответните идеални части от 
общите части на сградата при начална тръжна цена 328 800лв. /триста двадесет и осем 
хиляди и осемстотин лева/.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер на 32 880лв. /тридесет и две хиляди осемстотин и осемдесет 
лева/.



9. Депозит в размер на 32 880лв. /тридесет и две хиляди осемстотин и осемдесет лева/, 
платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен 
ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”.
При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: 
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо 
лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.
13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 10.00 часа в зала “37” в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:
14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;
14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 32 880лв. /тридесет и две хиляди 
осемстотин и осемдесет лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.
14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 000лв. /хиляда 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.
14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал/;
14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция “Местни 
данъци” /оригинал/;
14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 
съответното подразделение на Националната агенция за приходите /оригинал/;
14.8. декларация за извършен оглед на обекта;
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;
14.10. декларация за конфиденциалност;
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна
14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за фирмите, 
които нямат пререгистрация в Търговския регистър /оригинал/;
14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал /за юридически лица/;
14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 



липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица /оригинал/;
14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица /оригинал/.
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия Добринова, Дилбер Вейсалова, 
Добромир Кондов, Красимир Симов, Красимир Маринов Маринов и Петко Бойновски; 
резервни членове: Пламен Начков и Веселин Марешки и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 
от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в 
размер на 200лв. /двеста лева/.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 
 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 11, против – 10, въздържали се – 13, отсъстват – 17/
Решението не се приема.
 
1967-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №1878-5/19/09.12.2009г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Съборни” №44 по 
АОС №1261/02.07.1999г. и представляващ сгради: втори етаж от масивна двуетажна сграда 
/до улицата/ със застроена площ 91,00кв.м., изби с площ 30,50кв.м., представляващи ? 
идеална част от всички изби с площ 61.00кв.м. и таванска стая с площ 16,45кв.м., заедно с 
63.568% идеални части от общите части на сградата; масивна двуетажна пристройка до 



улицата /без магазина в първи етаж/ със застроена площ 47,84кв.м. и изба от две помещения с 
площ 18,78кв.м., заедно с 90% идеални части от общите части на сградата; част от масивна 
сграда, разположена във вътрешната част на двора, заемаща дясната половина с разгърната 
застроена площ 106,00кв.м. и земя: 225,75кв.м. идеални части от 330,00кв.м., Общински 
съвет – Варна реши:
І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Съборни” №44 по АОС №1261/ 02.07.1999г. и 
представляващ сгради: втори етаж от масивна двуетажна сграда /до улицата/ със застроена 
площ 91,00кв.м., изби с площ 30,50кв.м., представляващи ? идеална част от всички изби с 
площ 61.00кв.м. и таванска стая с площ 16,45кв.м., заедно с 63.568% идеални части от 
общите части на сградата; масивна двуетажна пристройка до улицата /без магазина в първи 
етаж/ със застроена площ 47,84кв.м. и изба от две помещения с площ 18,78кв.м., заедно с 
90% идеални части от общите части на сградата; част от масивна сграда, разположена във 
вътрешната част на двора, заемаща дясната половина с разгърната застроена площ 
106,00кв.м. и земя: 225,75кв.м. идеални части от 330,00кв.м. при начална тръжна цена 473 
000лв. /четиристотин седемдесет и три хиляди лева/.
ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:
1. Заявление за участие.
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.
3. Информационен меморандум.
4. Декларация за извършен оглед на обекта.
5. Декларация за запознаване с тръжните условия.
6. Декларация за конфиденциалност.
7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.
8. Стъпка за наддаване в размер на 47 300лв. /четиридесет и седем хиляди и триста лева/.
9. Депозит в размер на 47 300лв. /четиридесет и седем хиляди и триста лева/, платими по 
сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”.
10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 1 000лв. /хиляда лева/, с включен 
ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”.
При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: 
документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо 
лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно.
11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.
12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.
13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 14.00 часа в зала “37” в сградата на Община Варна.
14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:



14.1. заявление за участие;
14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;
14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 47 300лв. /четиридесет и седем 
хиляди и триста лева/, платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.
14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 1 000лв. /хиляда 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.
14.5. служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал/;
14.6. удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна от дирекция “Местни 
данъци” /оригинал/;
14.7. удостоверение за липса на задължения по данъчно–осигурителната сметка от 
съответното подразделение на Националната агенция за приходите /оригинал/;
14.8. декларация за извършен оглед на обекта;
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;
14.10. декларация за конфиденциалност;
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна
14.12. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за фирмите, 
които нямат пререгистрация в Търговския регистър /оригинал/;
14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал /за юридически лица/;
14.14. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица, както и за самите юридически лица /оригинал/;
14.15. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи юридическите лица /оригинал/.
15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Пламен Начков, членове: Анелия Добринова, Снежана Донева, Пламен 
Войков, Пламен Пенев, Цветелина Тънмазова и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора 
Трендафилова и Иван Луков и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете 
и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 200лв. /двеста 
лева/.
ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 



средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.
V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 
 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/

 
 
1968-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.3 от ЗПСК във връзка със свое 
решение №1885-5/19/09.12.2009г. и приватизационен договор №ОС-2-9200/66/ 18.10.2002 г., 
Общински съвет – Варна реши:
Приема изпълнението на поетите задължения с приватизационен договор №ОС-2-
9200/66/18.10.2002г. на купувача Дамян Тодоров Стилиянов за имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.”Тодор Радев Пенев”, 26 /двадесет и шести/ микрорайон, квартал 9 /девети/ и 
представляващ парцел ІІ /втори/-общ. с площ 1 080кв.м. /хиляда и осемдесет квадратни 
метра/, при граници на имота: ул.”Тодор Радев Пенев”, парцел І-403 /първи - четиристотин и 
три/, улица, съгласно Акт за общинска собственост №539/14.01.1998г., по отношение на 
инвестиции в размер на 100 000лв. /сто хиляди лева/ и осигуряване на заетост по трудов 
договор на дванадесет човека, съгласно протокол на комисията за следприватизационен 
контрол.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

по точка  четвърта от дневния ред

 

              ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет” 
относно:
- приемане на окончателен годишен план и отчет на приходите и разходите по Бюджета на 
Община Варна за 2009 г.;
- приемане на Бюджета на Община Варна за 2010 г. по приходи и разходи съгласно Единна 
бюджетна класификация и приложенията към него;
- приемане на изменения в „Наредба за определянето и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна”;
- приемане на изменения в Приложение № 1 към „Наредба за определянето и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна”;
- приемане на изменения и допълнения в Приложение № 2 към „Наредба за определянето и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна”; 
- закупуване на  автомобил - санитарна линейка,  за нуждите на "Диагностично-
консултативен център „Свети Иван Рилски” – Аспарухово - Варна” ЕООД, като средствата 
бъдат отпуснати от Бюджет 2010 на Община Варна; 



- сторниране на издадена фактура за периода юни-юли 2009 г. на г-н Орлин Димитров в 
размер на 1 916.25 лв.; 
- вземане на решение с предвидените средства – държавна субсидия за „Областен диспансер 
за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна” ЕООД в размер на 1 720 000 лв. 
да бъде извършено финансиране на лечебното заведение  по следния план: 400 000 лв. - 
капиталови разходи; 1 320 000 лв. – финансова издръжка;
- приемане на “Стратегия за развитие на ОДПФЗС – Варна ЕООД – Концепция за 
преструктуриране” и  одобряване на “Антикризисна програма  за 2010 година”; 
- освобождаване от такса битови отпадъци по молби на граждани;
- залагане на средства за дофинансиране изграждането на „Система за обществено 
видеонаблюдение” в град Варна;
- задължително застраховане на имотите – частна общинска собственост. 
- приемане на «Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2010 
г.».
- обсъждане и вземане на решение за осигуряване приоритетно средства за бедствия и аварии 
от бюджета на Община Варна за 2010 г. 
Докл.д-р Я. СТАНЕВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 46
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :
1969-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от Закона за общинските 
бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010 г., 
Общински съвет - Варна приема окончателен годишен  план и отчет на приходите по 
бюджета за 2009 г.   

План 31.12. 2009 г.
/ в лв./

Отчет 31.12.2009 г. 
/в лв./

П Р И Х О Д И 219 014 561 203 615 480
Държавни приходи 95 429 661 83 065 891
Неданъчни приходи 265 690 265 690
Взаимоотношения с Централния 93 194 934 84 873 327
Бюджет /ЦБ/
в т.ч.: Обща субсидия § 31-11 88 320 240 80 135 383
Целева субс. за капиталови р-ди § 31-13 138 750 2 000 Целеви 
трансфери от ЦБ § 31-18 702 648 702 648
Целеви трансфери от ЦБ § 31-28 4 033 296 4 033 296
Трансфери 1 147 630 1 147 630
Временни безлихвени заеми - 84 393 - 84 393
Операции с финансови активи и пасиви 905 800 - 3 136 363
Местни приходи 123 584 900 120 549 589
Имуществени данъци и неданъчни приходи

98 266 105 98 266 105
Взаимоотнош. с ЦБ за местни дейности 20 233 656 18 736 915
В т.ч.: Обща изравнителна субсидия § 31-12 2 364 300 2 127 870
Целева субсидия за капит. р-ди § 31-13 17 826 350 16 566 039
Целеви трансфери от ЦБ § 31-18 43 006 43 006
Трансфери от/за бюджетни и извънбюдж. 
с/ки - 590 385 - 590 385

Временни безлихвени заеми между - 2 957 286 - 2 957 286
бюджетни и извънбюджетни с/кики 



Операции с финансови активи и пасиви 8 632 810 7 094 240
/резултати от поименно явно гласуване:
за - 33, против - 0, въздържали се - 11, отсъстват - 7/

1970-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от Закона за общинските 
бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010 г., 
Общински съвет - Варна приема окончателен план и отчет към 31.12.2009 г. на разходите по 
Бюджет 2009 година по функции:

Р А З Х О Д И

ФУНКЦИИ План 31.12.20 09 г. Отчет 31.12. 2009 г. 

/в лева/ /в лева/

І. Изпълнително- 16 635 261 15 368 440

законодателни органи /ИЗО/

ІІ. Отбрана и сигурност 3 483 692 3 152 610 

ІІІ. Образование 76 697 455 67 443 339 

ІV. Здравеопазване 16 331 475 15 089 844

V. Социални дейности 11 344 134 10 877 266 

VІ. Благоустройство и 61 241 240 58 926 513 

комунално стопанство /БКС/

VІІ. Култура 7 635 774 7 364 679 

VІІІ. Икономически услуги 23 710 434 23 457 693

ІХ. Лихви 1 935 096 1 935 096 

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 219 014 561 203 615 480
/резултати от поименно явно гласуване:
за - 33, против - 0, въздържали се - 12, отсъстват - 6/

1971-4.  На основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от Закона за общинските 
бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010 г., 
Общински съвет - Варна одобрява отчет на разходите по инвестиционната програма на 
Община Варна към 31.12.2009 г. в размер на: 42 788 685 лв. (Пр. 4), в т.ч.:

• усвоени средства от банкови заеми -  11 241 007 лв. (Пр. 4); 
• отчет на целева субсидия за капиталови разходи – 16 533 377 лв., съгласно  (Пр. 4); 
• инвестиционни разходи от местни приходи – 15 014 301 лв. (Пр. 4) 

         /резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 7/ 

 

 

1972-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от Закона за общинските 



бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010 г., 
Общински съвет - Варна одобрява преходен остатък за 2010 г. в размер на: 5 580 733 лв., 
съгласно Пр.  5,  в т. ч.:

• държавни дейности:                           4 042 163 лв., 

от които за:

• функция  “ИЗО” –                                    399 147 лв. 
• функция “Отбрана и сигурност” –           33 124 лв. 
• функция “Образование” –                    3 495 834 лв. 
• функция  “Здравеопазване” –                   91 477 лв. 
• функция  “ Култура” –                              22 581 лв. 
•   

     -    местни дейности:                             1 538 570 лв. , 
в т.ч.: 
* д/ст 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” -  
218 752 лв. /дофинансиране/,
*  ф-я „Образование”   255 091 лв. /дофинансиране/
* д/ст 629 “Други дейности по “БКС”  - 34 661 лв. целева субсидия за капиталови разходи по 
чл. 105 от ПМС 324/30.12.2009 г., за изпълнението на Държавния бюджет на Република 
България за 2010 г.(ДВ бр. 3/12.01.2010 г.), (Пр. 4)
* д/ст 623  „Чистота” - 1 028 675 лв.
* д/ст 606 „Пътища” - преходен остатък от банков заем от 2009 г. – 1 391 лв. (Пр. 4)
         /резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 7/ 

 

 

 

1973-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от Закона за общинските 
бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010 г., 
Общински  съвет – Варна приема отчет за целеви разходи:

• Отчет за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ на план  сметка “Чистота” за 2009 г.  - 
17 613 594 лв. и преходен остатък към 31.12.2009 г. в размер на 4 394 308 лв. (Пр. 9) 

- Социална програма на Община Варна – отчет за 2009 г. без капиталови разходи - 1 961 507 
лв., с капиталови разходи - 2  640 296 лв. 
- Помощи по решения на Общински съвет : 
* за погребения – 7 221 лв.; 
* за социално слаби и за лечение на граждани – 426 800 лв.; 
* д/ст „Други дейности по културата” (международни и местни прояви) – 1 468 040  лв. 
(Пр.10);
* за деца на загинали полицаи – 12 100 лв.;
* отчет на разходите на общинските предприятия – 12 732 427 лв. (Пр. 8).

         /резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 7/ 



 

 

1974-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от Закона за общинските 
бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010 г., 
Общински съвет – Варна приема отчет за извънбюджетните фондове и сметки за 2009 г., 
съгласно Пр. 6: 91 % Специален фонд за инвестиции и дълготрайни материални активи 
/ДМА/

I.  91 % Специален фонд за инвестиции и ДМА :

ПЛАН ОТЧЕТ

към 31.12.2009 г. към 31.12.2009 г.

ПРИХОДИ 3 045 097 лв. 3 045 096 лв.

РАЗХОДИ 3 045 097 лв. 804 353 лв.

ОСТАТЪК 2 240 743 лв.

II. 9 % Фонд за покриване разходите за приватизация

ПРИХОДИ 228 446 лв. 228 446 лв.

РАЗХОДИ 228 446 лв. 35 076 лв.

ОСТАТЪК 193 370 лв.

Всичко план-сметка "Приватизация" ОБЩО - 91 % 
и 9 %:

План 31.12. 09 г.
/в лева/ 

Отчет 31.12. 09 г. 
/в лева/

П Р И Х О Д И 3 273 543 3 273 542

Р А З Х О Д И 3 273 543 839 429 

Остатък 31.12.2009 г.  2 434 113
/резултати от поименно явно гласуване:
за - 30, против - 0, въздържали се - 12, отсъстват - 9/ 

1975-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от Закона за общинските 
бюджети, чл. 53 и чл. 54 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на община 
Варна и чл. 9 от Закона за общинския дълг и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-9302/9/26.01.2010 г., Общински съвет – Варна приема отчет за състоянието на 
общинския дълг за 2009 г., съгласно приложение.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 6/

 

 

1976-4-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, б. 
«е» и чл. 9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-10-
9302/5/20.01.2010 г., Общински съвет - Варна отменя чл. 65 и чл. 66 от Наредбата за 



определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна. 
/за – 39, против - 0, въздържали се – 0/

1976-4-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, б. «е» и чл. 9 от ЗМДТ и по 
предложения на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-10-9302/5/20.01.2010 г. и вх. № ОС-10-
9302/5/25.01.2010 г., Общински съвет – Варна отменя чл. 65 от Приложение 1 към Наредбата 
за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна.
/за – 39, против - 0, въздържали се – 0/

1976-4-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 и чл. 9 от  ЗМДТ и по 
предложения на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-10-9302/5/20.01.2010 г., вх. № РД-10-
9200/25/22.01.2010 г. и вх. № РД-9-9300/26/30.09.2009 г., Общински съвет – Варна изменя и 
допълва Приложение № 2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна, както следва:
1. Изменя точка 5.13 към раздел V “Дирекция Общинска собственост” като след изменението 
същата придобива следния вид : 

 

5.13

Учредяване на право на преминаване 
през чужд поземлен имот за 
издаване на разрешения за строеж за 
проводи на инженерната 
инфраструктура 

До 10 дни 100 лв.     

  -за кабели – ел. и телефонни   12 лв./л.м. Х Х Х х

 - за водопровод и канализация  21 лв./л.м. Х Х Х Х

 - за топлопровод и газопровод  30 лв./л.м. Х Х Х х

2. Отменя забележката към т. 5.15 от раздел V “Дирекция «Общинска собственост”
3. Допълва т. 7.4, раздел VІІ, „Дирекция „Образование” със следния текст: “Регионален 
фестивал на   училищната самодейност: 
- за индивидуално изпълнение - 20 лв.
- за участник за групови изпълнения -  10 лв.”
4. Допълва раздел ХІІ “Дирекция “ОООР”,  като създава нова точка 12.2, със следния текст:

12.2

Заверка на протокол при 
определяне на строителна 
линия и ниво на строеж и 
откриване на строителна 
площадка 

7 дни 20 лв. Х Х Х Х

5. Изменя точка 13.16, раздел ХІІІ „Други услуги, невключени в раздел І до ХІІ” - „Цена за 
заплащане на всеки час разрешена работа след 24.00 часа”, като след изменението 
същата придобива следния вид : 

13.16. Цена за заплащане на всеки час разрешена работа след 24:00 часа 

- За заведения за хранене и развлечения 150 лв./час/еднократно за срока на разрешението



- За търговски обекти 50 лв./час/еднократно за срока на разрешението

6 .  създава нова точка 13.17. към раздел ХІІІ „Други услуги, невключени в раздел І до ХІІ”, 
със следния текст:
“т. 13.17. “Цени за престой в модулен паркинг”
- престой за всеки първи час                            2.00 лв
- престой за всеки започнат час след първия  1,00 лв.
- престой за 24 часа                                            12,00 лв.” 
/за – 39, против - 0, въздържали се – 0/
1977-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по докладна записка от Татяна 
Аврамова – управител на ДКЦ – 2 – “Св. Иван Рилски” Варна ЕООД с вх. № ОС-10-
9903/1/14.01.2010 г., Общински съвет – Варна решава да бъде закупен  автомобил - санитарна 
линейка  за нуждите на „Диагностично-консултативен център “Св. Иван Рилски” – 
Аспарухово – Варна” ЕООД, като средствата бъдат отпуснати от Бюджет 2010 на Община 
Варна.
/резултати от поименно явно гласуване:
за - 44, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 7/ 

1978-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по писмо от Дирекция “Финансово 
стопански дейности” с вх. № ОС-9-94.О/3/21.01.2010 г., Общински съвет – Варна решава да 
не бъдат сторнирани издадените фактури за периода юни-юли 2009 г. на г-н Орлин Димитров 
в размер на 1 916.25 лв. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за - 39, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 12/

 
 
1979-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от ЗМСМА и по предложение от управителя на 
„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна ” ЕООД с 
вх. № РД-10-2600/49/19.01.2010 г., Общински съвет – Варна  решава предвидените средства – 
държавна субсидия за „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със 
стационар - Варна” ЕООД, в размер на 1 720 000 лв. финансиране на лечебното заведение, да 
бъдат изразходвани по следния план:
400 000 лв. - капиталови разходи
1 320 000 лв. – финансова издръжка
/резултати от поименно явно гласуване:
за - 42, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 9/

1980-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от ЗМСМА и по предложение от управителя на 
„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна ” ЕООД с 
вх. № РД-10-9903/4/18.01.2010 г., Общински съвет – Варна  приема “Стратегия за развитие 
на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Варна 
ЕООД – Концепция за преструктуриране” и  одобрява “Антикризисна програма  за 2010 
година”, съгласно приложения. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за - 43, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 8/

1981-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-2600/86/20.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава “Зърнени храни – гр. Силистра” АД, с изпълнителен директор д-р 
Стефан Иванов, от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за имот с 
идентификатор 10135.3512.265, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, ул. “Вяра”, ъгъла с 



бул. “Цар Освободител”, м.р. 2.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

            1982-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-2600/87/20.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава “Зърно Силистра - 97” АД, с изпълнителен директор д-р Стефан 
Иванов, от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за следните имоти, 
находящи се в гр. Варна, ул. “Никола Вапцаров” № 3, а именно: 
1. ап. 5, вх “б”, ет. 4 
   2. ап. 6, вх “б”, ет. 4
3. Подземно паркомясто № 28 на първи сутерен
4. Подземно паркомясто № 29 на първи сутерен
5. Подземно паркомясто № 35 на първи сутерен
6. Подземно паркомясто № 36 на първи сутерен
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/
1983-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-2400/5/24.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Министерството на отбраната, сектор “Регионални дейности – Варна”, 
от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за следните имоти:

1. ПИ 10135.5071.16, находящ се в местност “Арабтабия”, кв. Галата, гр. Варна 
2. ПИ 000039, находящ се в местност “Акчелар”, кв. Виница, гр. Варна 
3. ПИ 10135.5212.6, находящ се в местност “Тихина”, кв. Аспарухово, гр. Варна 
4. ПИ 10135.5212.5, находящ се в местност “Тихина”, кв. Аспарухово, гр. Варна 
5. ПИ10135.5212.3, находящ се в местност “Тихина”, кв. Аспарухово, гр. Варна 
6. ПИ 10135.5218.1, находящ се в местност “Разсадника”, кв. Аспарухово, гр. 

Варна 
7. ПИ 10135.5218.2, находящ се в местност “Разсадника”, кв. Аспарухово, гр. 

Варна 
8. ПИ 10135.5218.3, находящ се в местност “Разсадника”, кв. Аспарухово, гр. 

Варна 
9. магазинно помещение в партер, находящ се в кв. “Възраждане”, бл. 21,    гр. 

Варна 
10.занималня, находяща се в кв. “Младост”, бл. 110, вх. 4, ет. 2, гр. Варна 
11.клуб, находящ се в кв. “Младост”, бл. 110, вх. 4, ет. 2, гр. Варна 
12.3 склада, находящи се в кв. “Младост”, бл. 110, вх.. 4, ет. 1, гр. Варна 
13.магазин север, находящ се на ул. “Чаталджа”, № 14Б, вх. “А”, ет.1 
14.ПИ 10135.5212.4, находящ се в местност “Тихина”, кв. Аспарухово, гр. Варна 
15.ПИ 000051, находящ се в кв. Галата, гр. Варна 
16.ПИ 00066 и ПИ 00099, находящи се в местност “Карантината”, кв. Галата, гр. 

Варна 
17.ПИ 000115, находящ се в с. Каменар, община Варна 
18.жилище, находящо се на ул. “Иван Аксаков”, №  32, ап. 7, гр. Варна 

 

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

 

1984-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-2600/90/27.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава “ДОРМ” ООД  с управител Милен Кирилов Пантелеев от заплащане 



на дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за  ПИ 761 и ПИ 814, находящи се в гр. 
Варна, по плана на 7 микрорайон, при граници: част от “Аспарухов мост”, бул. “Христо 
Ботев”, ул. “Батак” и ул. “Девня”.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

 
1985-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-94.И/13/30.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Димо Димов от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2010 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, ул. “Кубрат”, № 9, ап. 14 и ап. 18.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

 
1986-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-94.И/13/30.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Иванка Димова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Кубрат”, № 9, ап. 6.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

 
1987-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № МД-9-7400/1/02.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава „Районен център на трансфузионна хематология – Варна” от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, 
бул. “Цар Освободител”, № 100, район 2, кв. 682, пл. № 47.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

 
1988-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка със заявление с вх. № ОС-9-94.Л/5/02.12.2009 г., Общински съвет 
– Варна не освобождава Людмил Георгиев Бояджиев от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, представляващ галерия кафе-бар, находящ се в гр. Варна, 
ул. “Цар Калоян”, № 9, партиден номер 5005026666001.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

 
1989-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-2600/93/02.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава “МАГИК” ООД от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Габрово”, № 8.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

 
1990-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № МД-9-1000/48/07.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Станка Стефанова Тодорова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, № 95, вх. “В”, 



ет. 2, ап. 7.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/
1991-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № МД-9-1000/48/07.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Костадин Маринов Тодоров от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”, № 95, вх. “В”, 
ет. 2, ап. 7.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

1992-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-94.Н/7/07.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Надежда Йорданова Атанасова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, кв. “Христо Ботев”, ул. “Горазд”,  
№ 2.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

1993-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-94.И/15/08.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Иван Крумов Димитров от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Ил. Макриополски”,  № 21, 
сутеренно помещение.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

1994-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД-9-2600/1090/10.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава “ВЕЛА” АД, гр. Шумен, ул. “Цветан Зангов”, № 5 от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, местност 
“Сотира”, ПИ 2515-3417.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/
1995-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД-9-2600/1090/10.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава “ВЕЛА ТУР” ООД, гр. Шумен, ул. “Цветан Зангов”, № 5 от заплащане 
на дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, жк. 
“Бриз-юг”, кв. 3, парцел 2262А и парцел 2283.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

1996-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-94.Й/6/11.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Росен Стефанов Каменски от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст “Прибой”, кв. “Галата”, кв. 
Аспарухово, партиден  № 6404105469005.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

1997-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-94.Г/12/15.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Георги Любомиров Велков от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Струга”, № 41, ет. 6, ап. 61.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/



1998-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-9100/64/15.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Лидия Тодорова Константинова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Бриз”, пл. № 2569, партиден 
№ 3206236850001.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/
1999-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-9100/64/15.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Теодор Константинов Даиев от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Бриз”, пл. № 2569, партиден 
№ 3206236850001.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

2000-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-9100/64/15.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Мария Константинова Даиева-Казакова от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Бриз”, пл. № 2569, 
партиден № 3206236850001.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

2001-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-94.Е/18/17.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Евгений Кирилов Русев от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Цани Гинчев”, № 8, ет. 3, ап. 7.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

2002-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-9100/65/16.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Апостол Костов Ангелов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст “Манастира- Евксиноград”, ул. “14-
та”, № 9А, кв. 31, парцел ХVІ-1219.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/
2003-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-9100/65/16.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Дияна Петрова Ангелова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст “Манастира- Евксиноград”, ул. “14-
та”, № 9А, кв. 31, п-л ХVІ- 1219.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

2004-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-1700/2/18.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава “Обединена българска банка”АД от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имоти, находящи се в гр. Варна,   ул. “Зограф”, № 21.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

2005-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-94.Л/6/22.12.2009 г., Общински съвет – 



Варна не освобождава Ламбо Йорданов Ламбов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Отец Спиридон”, бл. 56, вх. “Д”, ап. 
1.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

2006-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № МД-9-94.Г/6/30.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Ганчо Василев Ганчев от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, , бул. “Осми Приморски полк”, № 137, 
вх. “Г”, ет. 8, ап. 96.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/
2007-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-94.Ф/2/30.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Февзия Мустафова Хасанова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, кв. “Чайка”, бл. 9, вх. “Д”, ет. 6, 
ап. 65.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

2008-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД-9-94.В/305/04.01.2010 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Виолета Стоянова Вичева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Бриз-юг”, ул. “102-ра” № 7.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

 

2009-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № МД10-9302/1/04.01.2010 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Юлия Илиева Ботева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, кв. “.Изгрев”, кв. № 107, пл. № 3080 и 
ПИ с индентификатор № 10135.5549.1585.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

 

  2010-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-9-94.Б/5/26.11.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Блага Димитрова Димитрова, настойник на Велислав Десиславов 
Димитров, от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2010 г. за имот, находящ 
се в гр. Варна, ул. “Д-р Басанович”, № 19, вх. “Д”, ап. 9.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

 

  2011-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-10-94.Е/1/08.01.2010 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Емил Константинов Денчев от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за парцел в к.к. “Св. Св. Константин и Елена” с партиден № 
2309020980002.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/



 

2012-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-9302/6/25.01.2010 г., Общински съвет - Варна дава съгласие 
Община Варна да дофинансира изграждането на Системата за обществено видеонаблюдение 
в гр. Варна със сума в размер на 1 000 000 лв. от Бюджет 2010 г. на община Варна.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 831 “Управление, контрол и регулиране на 
дейностите по транспорта и пътищата”, § 43-01. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 41, против – 1, въздържали се – 3, отсъстват – 6/                                                      

 

 

 2013-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от ЗОС и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/15/03.02.2010 г., Общински съвет - Варна 
определя да бъдат задължително застраховани имотите – частна общинска собственост, 
съгласно приложение. 
 /резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/                                   
2014-4. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-9303/12/08.02.2010 г., Общинска съвет – Варна приема 
«Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2010 г.» на обща 
стойност 287 000 лв. (двеста осемдесет и седем хиляди лева), съгласно приложение.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/                                   

 
 
2015-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и ал. 8 и чл. 12  
 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 
бюджет  на Република България за 2010 г., ПМС  № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на 
държавния бюджет  на Република България за 2010 г., писмо на МФ - ФО 1/13.01.2010 г. и чл. 
36 и чл. 37 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет  на Община Варна и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-10-9302/7/26.01.2010 г.,  Общински съвет - Варна:

І. Приема бюджета на Община Варна за 2010 г., съгласно Единната бюджетна 
класификация, както следва:
                                                                                                     (  в лв.)  

1.ПРИХОДИ      -        ВСИЧКО                                             209     270     000            /Пр. 1/   в т.ч.:

*Приходи за делегирани от държавата дейности                              85     982     454        в т.ч.:
- Обща субсидия за държавни дейности  § 31-11             81 732 491 
          
- Преходен остатък от 2009  г. за Държ.дейности             4 042 163 /Пр.19/
в т.ч.:
Ф-я Общи държавни служби                                                          399 147
Ф-я Отбрана и сигурност                                                               33 124 
Ф-я Образование                                                                          3 495834
Ф-я Здравеопазване                                                                         91 477
Ф-я Почивно дело и култура                                                             22 581 

- Данъчни и неданъчни приходи за Държавни 



дейности  /наеми  и образователни услуги/                          207 800 

* Приходи за местни дейности и дофинансиране
                 на държавни дейности                                                                                                   123     287     546                    в т.ч.:  
-  Преходен остатък за местни дейности и                   1 538 570  
    дофинансиране на държавни дейности         
- Данъчни приходи                                                                 50 550 000               
- Неданъчни приходи                                                             52 393 288 
  - Взаимоотношения с ЦБ за местни дейности              7 301 300  в т.ч.:    
*     обща изравнителна  субсидия      2 355 700     /§ 31 - 12/  в т.ч.:
                                 в т.ч.                          35 000 лв. за зимно поддържане  
                                                               2 320 700 лв. обща изравнителна. субсидия
* целева капиталова субсидия в т.ч. за екологични           4 945 600  
обекти и ремонт на общински пътища /§ 31 – 13/                                               
                                  в т.ч.     590 000 лв.  Капиталови разходи   
                                                   4 200 000 лв.  Екологични обекти
                                               155 600 лв.  Основен ремонт на общински пътища 

- Трансфери                                                                          /- 1 800 000/    
- Временни безлихвени заеми  между бюджетни и
 извънбюджетни сметки                                                    /- 2 805 000/

2. РАЗХОДИ
в т.ч.: ВСИЧКО

209 
270 
000 
(Пр. 
2) 

* Разходи за 
държавни 
дейности /ДД/ 

85 
982 
454 в 
т.ч.:

а/ обща субсидия 
за ДД 

81 
732 
491 

б/ преходен 
остатък за ДД от 
2009 г.

4 042 
163 

в/ разходи от 
собствени приходи
/ф-я Образование/ 

207 
800 

* Разходи за 
местни д-сти и 
дофинансиране 
на ДД

123 
287 
546 в 
т.ч.:

- за местни 
дейности 

121 
488 
180

- дофинансиране 
от местни приходи 

1 799 
366

ІІ. Приема разходите по функции                     209 270 000   /Пр. № 3/

- Операции с финансови активи 
в т.ч.: 17 647 958 

- Придобиване на дялове ,акции,съучастия /- 272 000/
- Заеми от банки 21 743 321
- Погашения на Общински ценни книжа /-3 764 973/
- Друго финансиране-Финансов лизинг /- 1 596 960/
- Депозити и средства по сметки
в т.ч. : 1 538 570 

* Остатък по сметки в лв.от 2009 г. 949 718 
* Остатък по сметки във валута от 2009 г. 529 754 
* Наличност в касата на 01.01.2010 г. 59 088
* Наличност в касата във валута от 2009 г. 10



         в т.ч. 
- Ф-я Общи държавни служби                                     15 251 000 
- Ф-я Отбрана и сигурност                                         3 123 000 
- Ф-я Образование                                                     67 483 000 
- Ф-я Здравеопазване                                                19 408 000 
- Ф-я Социално осигур. и подпомагане                          8 579 000
- Ф-я БКС                                                                   60 206 240
- Ф-я Почивно дело и култура                                       7 872 000
- Ф-я Икономически дейности                                       24 848 000 
- Ф-я Други  разходи                                                   2 499 760

ІІІ.  Приема  разходи по дейности в лв.:
- д-ст „Общинска администрация”: Община Варна, 
райони и  кметства с населени места                                         14 773 000  /Пр. № 5/
- д-ст „Други дейности по икономика”                                        13 797 000  /Пр. №  6/
- д-ст  „Чистота”                                                                      23 664 308   /Пр. № 7/
в т.ч. преходен остатък от 2009 г.   /4 394 308 лв./
- д-ст „Транспорт”                                                                    9 100 000  /Пр. №  9/            
- Проектиране и планиране                                                        629 364  /Пр. № 23/            
- Международни и местни културни прояви                                  1 800 000  /Пр. № 21/
- д-ст 606 “Пътища текущ, среден ремонт,                            
проектиране и строителство на улична мрежа”                              24 332 527  /Пр. № 
8/                              

  - д-ст 629 „Други дейности по БКС”-                                        6 201 473  /Пр. № 4/
   капиталова програма по §52              

ІV. Приема Инвестиционна програма                             40 563 613         
в т.ч.:
-   от целева капиталова субсидия                                4 945 600
-   от местни приходи                                                   19 034 052
-   от облигационен заем 2010 г. /Пр. № 13/                   11 735 000
-   от банков заем остатък от 2009 г. /Пр. № 15/               4 848 961                                               

V. Приема  Разчет за средства за работна заплата по функции и дейности   /Пр. № 10/

VІ. Утвърждава списък на длъжностите с право на транспортни разходи, съгласно чл. 
30 от ПМС  № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет  на Република 
България за 2010 г., (Пр. № 12)           

VII. Приема лимит на целеви разходи по Бюджет 2010 г. /в лв./ :
* Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови    възнаграждения за 
всички служители по функции и дейности
*  Представителни разходи  /Пр. № 11/ 
*  Социална програма на Община Варна, /Пр. № 16/                      2 984 241   
* Общински програми за рехабилитация 
и детско здравеопазване /Пр. № 22/      
*  Помощи за лечение на граждани и помощи за                             400 000   
социално слаби по решение на ОбС                                                         
*  Погребения на социално слаби и бездомни                                   7 000
*  Подпомагане на деца на загинали полицаи                                   12 000

            
  VІІІ. Приема извънбюджетната план–сметка по фонд Приватизация 
  за 2010 г.   /Пр. № 14/  в т.ч.:                       



                                                                                              91 %                                                                      9 %                                                100 %  
 Приходи          3 090 743                   277 370           3 368 113
Разходи           2 410 000                   269 870           2 679 870
Остатък              680 743                      7 500               688 243

IХ.   Приема разпределение на преходния остатък от 2009 г. за бюджета за 2010 г. - за 
държавни и за местни  дейности  в размер на  5 580 733 лв.   /Пр.19/ в т.ч.:

  за Държавни Дейности                                                                                                                                                                             4     042 163        
      в т.ч.:  
* ф-я Общи държавни служби /ИЗО/                                       399 147
* Ф-я Отбрана и сигурност                                                     33 124
* Ф-я Образование                                                                  3 495 834 
* ф-я Здравеопазване                                                               91 477
* ф-я Почивно дело и култура                                                  22 581
                                                                                                                                                         
за Дофинансиране на ДД                                                                                                                                                                          473     843        
в т.ч.:        
* Ф-я Образование                                                                 255 091           
* Ф-я Отбрана и сигурност                                                      218 752 

   за Местни      Дейности                                                                                                                                                                                   1     064     727   в т.ч.:           
ф-я „БКС ”:      
* д-ст 629 целева субсидия за капиталови разходи по ПМС 324 
/30.12.2009 г./                                                                        /34 661 лв./
* д-ст 606  - преходен остатък от банков заем от 2009 г.               /1 391 лв./ 
* д-ст 623                                                                              /1 028 675 лв./

X. Общински съвет – Варна утвърждава средства по бюджет - 2010 г., за ф-я 
„Образование” по училища на делегирани бюджети в размер на  3 750 925 лв. в т.ч.:

• от преходен остатък   от ДД                - 3 495 834 
• дофинансиране   на ДД                          -  255 091 

 XI. Общински съвет – Варна дава съгласие да се изплащат стипендии на сираци 
и полусираци до и над 18 годишна възраст без лични доходи в СУПЦ “Анастасия 
д-р Железкова” в размер на 55 лв. месечно на дете.

 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 7/                                   

 

2016-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 52, ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 1 и чл. 17 
от Закона за общинския дълг /ЗОД/, Общински съвет – Варна реши:

Издава облигации при условията на частно предлагане, като определя:

• На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОД – максимален размер на облигационния 
заем – 6 000 000 евро. Минималният размер, в рамките на който заемът ще се 
счита за сключен е 4 000 000 евро. 

Средствата ще бъдат използвани за изграждане на  инфраструктурни обекти, 
съгласно Приложение 13.

• На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗОД – валута на дълга – евро; 



• На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 ЗОД – вид на дълга – общински дълг по чл. 3, т. 
1 ЗОД – емисия общински ценни книжа – облигации; 

• На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 ЗОД – начин на обезпечаване – облигациите се 
емитират като обезпечени със залог на общински вземания; 

• На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 ЗОД – условия на погасяване – 

Падежът на емисията е 10 години, считано от датата на издаване на 
облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на 
регистрацията на емисията в „Централен депозитар” АД (ЦД), като от този 
момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.
Срокът за плащане на главницата е 10 години с 1 година гратисен период.
Начин на издължаване на главницата – на 18 равни полугодишни вноски.
Амортизационните плащания се правят в края на всяко календарно 
полугодие след изтичане на гратисния период на емисията.
Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е «Централен 
депозитар» АД.

• На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – плаващ лихвен процент – 6-месечен 
EURIBOR плюс надбавка до 6.00 % на година, но не по-висок от 7 % към 
датата на издаване на облигациите. Лихвата се плаща в края на всяко 
календарно полугодие от датата на издаване на облигациите. 

• На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – такси и комисионни: 
1. Такса на инвестиционния посредник – до 1.00 % върху максималния 

размер на облигационния заем, покриваща такси и услуги за 
инвестиционнно посредничество; 

2. Такси за регистрация на емисията и обслужване в Централен депозитар 
– по Тарифа; 

3. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка – 
по Тарифа на банката; 

• На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – други: 
1.  Максимален брой облигации – 6000 броя. Номиналната и емисионна 

стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1000 евро. 
При определянето на емисионната стойност не е използван особен 
метод. 

2.  Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са поименни, 
безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани при 
условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в 
“Централен депозитар” АД (ЦД). Всички облигации от емисията 
осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината. 

3.  Права, които облигацията дава - Облигационерите от настоящата 
емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в 
правото на вземане върху главницата, която представлява номиналната 
стойност на притежаваните облигации (амортизационно плащане) и 
право на лихва (купонно плащане). Не се предоставят права на 
облигационерите по отношение на други кредитори на Общината. 

4.  Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат 
притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 
дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от 
ЦД. 

5.  Записване на облигациите - Облигациите се предлагат за записване 
само на институционални инвеститори и само срещу пари. Няма 
ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да 
запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно - 



заемът за валидно сключен, когато е изтекъл обявеният срок за 
записване, записан е минималният размер от 4 000 000 евро, при който 
облигационният заем се счита сключен и е внесена пълната емисионна 
стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно 
приключила, съответно – заемът за валидно сключен и когато, дори да не 
е изтекъл обявеният срок за записване, е записан целият размер на 
облигационната емисия и е внесена пълната емисионна стойност на 
облигациите.  

6.  Началната дата за записване на облигациите ще се определи 
допълнително, след приемане на настоящото решение и след преговори 
с потенциални институционални инвеститори, но не по-късно от 
01.05.2010 г. 

7.  Крайният срок за записване на облигациите е 20 дни от началната 
дата. В случай, че срокът на подписката изтича в неработен ден, то за 
краен ден на подписката се счита първият следващ работен ден. 
Общинският съвет овластява кмета на общината с правото да удължи 
еднократно срока за записване на облигациите до 31.05.2010 г. 

8.  Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на 
регистрацията на емисията в ЦД. Регистрацията се осъществява в срок 
до два работни дни след изтичане на крайния срок за записване на 
облигациите. 

9.  Облигационери - Първичното предлагане, на основание чл. 50, ал. 1 
ЗОД, ще е само на институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 
1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа, т.е. банки, които не действат като 
инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, договорни 
фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове или други 
дружества, чиито предмет на дейност изисква придобиване, държане и 
прехвърляне на ценни книжа. 

10.Инвестиционен посредник - Облигациите се записват и заплащат чрез 
инвестиционен посредник – член на „Българска фондова борса – София” 
АД (БФБ), осъществяващ сделки на регулиран пазар на ценни книги за 
негова сметка или сметка на негов клиент. 

11.Набирателна сметка - Паричните суми, съответстващи на емисионната 
стойност на записаните облигации, се превеждат по специална 
набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на емисионната 
стойност. 

12.Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез платежния 
документ, който получават записалите облигации лица при извършване 
на съответното плащане по сметката на своя инвестиционен посредник. 
ЦД издава депозитарни разписки на лицата, придобили облигации, при 
заявяване. Облигационерите получават депозитарните си разписки чрез 
избран от тях инвестиционен посредник. 

13.Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила – 
Подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до 
изтичане на крайния й срок, включително й удължения, бъдат записани 
по-малко от 4 000 облигации. Ако подписката приключи, без да се 
изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми 
се връщат на лицата, записали облигации, заедно с начислената лихва в 
срок до един месец от окончателния край на записването. 

14.Последващи действия за допускане на емисията облигации за 
търговия на БФБ могат да се реализират след приключване на 



първичното частно предлагане. 
15.Обратно изкупуване на облигациите - възможно по инициатива на 

издателя след първата година от датата на издаване, на датата на всяко 
купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-малко от 
100 000 евро или суми кратни на тази, при допълнително договорена 
цена на обратно изкупуване до кумулативната сума от 2 000 000 евро. 

16.Общината като Емитент е съответното задължено по облигационния 
заем лице, представлявано от Кмета. Задълженото лице следва да 
осигури пари по определената от ЦД сметка за изплащането на 
главницата на облигационния заем и дължимите лихви. 

17.Кметът на Общината е неин представител по отношение на 
облигационерите. 

18.Възлага на Кмета на Общината да избере и сключи договор с 
инвестиционен посредник, който да изготви Предложение за частно 
предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира 
пласирането й и да извърши всички други необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

19.Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на 
икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, 
свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред: чрез интернет на 
страницата на общината и избрания инвестиционен посредник. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 2, въздържали се – 10, отсъстват – 5/                                   
2017-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна решава 
обектите, свързани с реконструкция на уличната мрежа на територията на община 
Варна да бъдат одобрявани от Общинския съвет – Варна, по предложение на ПК 
„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места”.
/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/

2018-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  чл. 19 от 
Закона за общинския дълг, чл. 43, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки, във 
връзка с чл. 11, ал. 1, т. 5, ал. 7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети, Общински 
съвет – Варна променя  срока за усвояване на заема в свое решение № 1207-
4(14)/.01.04.2009 г. от 31.12.09 г. на 30.06.2010 г. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 16/

  2019-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 от 
Закона за общинския дълг, чл. 11, ал. 7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети, 
Общински съвет - Варна определя:
1. Максималния размер на общински дълг, който може да бъде поет през 2010 г.  в 
размер до  21 996 561 лв. в т.ч.:

• Нов облигационен заем в размер на 11 735 000 лв. 
• Банков кредит от ТБ “ЦКБ” АД за мостово финансиране на проект “Техническа 

помощ за подготовка на инвестиционни проекти по ОП “Околна среда” в 
размер на 3 836 000 лв. (решение на ОбС - Варна № 1207-4/14/01.04.2009 г.) 

• Банков кредит от “Фонд за органите на местното самоуправление в България-
ФЛАГ” ЕАД за мостово финансиране на проект „Музеите на Варна – ремонт и 
модернизация”, в размер на 3 002 363 лв. (решение на ОбС - Варна № 1210-
4/14/01.04.2009 г.) 

• Банков кредит от “Фонд за органите на местното самоуправление в България-



ФЛАГ” ЕАД за мостово финансиране на проект “Социален учебно-
професионален център “Анастасия д-р Железкова” - гр. Варна, в размер на 
2 095 770 лв. (решение на ОбС - Варна № 1211-4/14/01.04.2009 г.) 

• Банков кредит от “Фонд за органите на местното самоуправление в България-
ФЛАГ” ЕАД за мостово финансиране на проект „Бъдеще за нашите деца - 
пълно енергийно саниране на детските заведения на територията на Община 
Варна”, в размер на 1 327 428 лв. неусвоен размер на заема по решение на ОбС 
- Варна № 1209-4/14/01.04.2009 г.) 

     2. Максимален годишен  размер на плащанията по общинския дълг към 31.12.2010 
г.  в размер до 13 230 000 лв. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 8, отсъстват – 11/

2020-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и писмо от МФ-ФО-1/13.01.2010 г., 
Общински съвет - Варна приема списък на обекти от капиталови  разходи, 
финансирани от приходи по § 40-00 „Постъпления от продажба на общински 
нефинансови активи”, разпределени по функции за 4 550 000 лв., т.ч. ДДС за 758 333 
лв. и финансиране на капиталови разходи по обекти 3 791 667 лв. /Пр. № 18/
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 14/

 

 

2021-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 24 от Закона за 
общинските бюджети, Общински съвет - Варна дава съгласие при възникнала 
необходимост да се осигуряват заемообразно средства за осъществяване на одобрени 
проекти от бюджета на Община Варна и извънбюджетните сметки до 
възстановяването на разходите. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 12/

2022-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, 
ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., Общински 
съвет Варна определя при изпълнението на бюджета да се съблюдават следните 
приоритети : 

• за обслужване на общинския дълг 
• за заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии, 

медикаменти 
• храна, отопление, осветление, както и издръжка на детските градини, социални 

и здравни заведения 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 11/

2023-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА  и писмо от МФ-ФО-
1/13.01.2010 г., Общински съвет - Варна приема рапределение на средствата от 
целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности по 
обекти за строителство и ремонт и други позиции на разходите в съответните 
 функции и параграфи, в размер на 4 945 600 лв./ Пр. № 4/.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 1, въздържали се – 5, отсъстват – 12/

2024-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА  и писмо от МФ-ФО-
1/13.01.2010 г., Общински съвет - Варна приема размера на просрочени задължения от 



минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2010 г. и размера на 
просрочените вземания, които  ще бъдат събрани през бюджетната година,в размер на 
1 121 368 лв. /Пр. № 20/.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 1, въздържали се – 5, отсъстват – 13/

2025-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7, чл. 12,  
чл. 27 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., ПМС  № 324 от 
30.12.2009 г. и  Наредбата за условията и реда за съставянето и отчитането на 
общинския бюджет и извънбюджетни сметки на Община Варна,  Общински съвет – 
Варна възлага на Кмета на общината:
* Да определи конкретните права и задължения на второстепенните   разпоредители с 
бюджетни кредити;
* Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и звена при 
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по 
Системата за финансово управление и контрол;
*  Да предоставя средства по единни разходни стандарти съгласно одобрената 
формула на училищата на делегиран бюджет, в срок до 7 работни дни от получаването 
им от Републиканския бюджет;
* Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите средства по писма на 
Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между Община Варна 
и Централния бюджет;
* Да кандидатства за средства от Републиканския бюджет и други източници за 
съфинансиране на общински програми и проекти;
* Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на 
средства за реализиране на определените  годишни цели на общината;
* Да организира изпълнението на бюджета съобразно приетата от Общински съвет – 
Варна Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/
               
 
2026-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1 и ал. 6 от ЗОБ, 
Общински съвет Варна дава съгласие при възникнала необходимост да се осигурят 
приоритетно 500 000 лв. за бедствия и аварии  от бюджета на Община Варна за 2010 г.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/

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: 
- съгласуване на План за регулация за УПИ Х, “за паркинг”, кв. 16 и УПИ VІІІ-73 “за 
хотелски комплекс”, кв. 17 и улична регулация от о.т. 205 до о.т. 208 по ПРЗ на к.к. 
“Златни пясъци”;
- съгласуване на План за регулация и застрояване за УПИ І-167 “за ниско етажно 
курортно строителство”, УПИ ХІІ-168 “за ниско етажно курортно строителство” и 
УПИ ХІІІ-797 “за трафопост”, кв. 36 по план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. 
Константин и Елена”;
- приемане на изработения ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-79, ХХІ-79, ХХІІ-79, ХХІІІ-79 от кв. 



1 и УПИ VІІ-79, VІІІ-79, ІХ-79 и Х-79 от кв. 2 и улична регулация от о.т. 4 до о.т. 8, о.т. 
4 до о.т. 181 по плана на зона СОП 4.2 на землище с. Тополи, община Варна; 
 - вземане на решение за пристрояване и отдаване право на строеж да не бъдат 
разглеждани от комисиите към Общински съвет - Варна без съгласувателно становище 
от дирекция «АГУП»;      
- създаване на Работна група от 5 общински съветници, членове на ПК “Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и 
населените места”, за  извършване на обществен контрол по изпълнение на СМР. 
Докл.: Вл. ТОНЕВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я : 
2027-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-43579/01.12.2009 г., 
Общински съвет - Варна съгласува План за регулация за УПИ Х “за паркинг”, кв. 16, 
УПИ VІІІ-73 “за хотелски комплекс”, кв. 17 и улична регулация от о.т. 205 до о.т. 208 
по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци”.
/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/
2028-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-45464/10.01.2009г., 
Общински съвет-Варна съгласува План за регулация и застрояване за УПИ І-167 “за 
ниско етажно курортно строителство”, УПИ ХІІ-168 “за ниско етажно курортно 
строителство” и УПИ ХІІІ-797 “за трафопост”, кв. 36 по план-извадка от ПП на ПРЗ 
на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 
/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/

2029-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 16 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във 
връзка с чл. 21, ал. 6 от ЗОС, във връзка с протокол № 32/23-24.06.2009 г. на Експертен 
съвет по устройство на територията при Община Варна и заявление с вх. № АГ-8-
01/1908/29.09.2008 г. от “Тополи” ЕООД и “Изида” ООД, по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-9302/113/12.10.2009 г., Общински съвет - Варна приема 
изработения ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-79, ХХІ-79, ХХІІ-79, ХХІІІ-79 от кв. 1 и УПИ VІІ-
79, VІІІ-79, ІХ-79 и Х-79 от кв. 2 и улична регулация от о.т. 4 до о.т. 8 и о.т. 4 до о.т. 
181 по плана на зона СОП 4.2 на землище с. Тополи, община Варна.
В седем дневен срок решението да се обнародва в «Държавен вестник». 
/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/

2030-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна решава 
предложения за пристрояване и отдаване право на строеж да не бъдат разглеждани от 
комисиите към Общински съвет - Варна без съгласувателно становище от дирекция 
«АГУП» при община Варна. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/
     
                                                     
         2031-5. На основание чл.  21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 8 от 
ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с 
оглед постъпило становище за цени на СМР на обекти от транспортната мрежа от 
общинския съветник Калояна Димитрова и във връзка с проведени дебати на ПК 
“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” на 08.02.2010 г., Общински съвет - Варна решава:

         І. Създава Работна група от 5 общински съветници за извършване на обществен 



контрол по изпълнение на Капиталовата програма на община Варна, която съвместно 
с ОП “Инвестиционна политика” да предложи за одобряване от Общински съвет на 
максимални единични цени на СМР за обектите в същата програма, в следния състав:
1. Владимир Тонев              - председател
2. Калояна Димитрова                  
3. Пламен Андреев
4. Димитър Кондов
5. Пламен Войков

         ІІ. Определя срок на действие на работната група 3 месеца от датата на приемане 
на настоящото решение.
/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  шеста от дневния ред

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки дейности и 
спорт” относно:
- приемане на Програма “Младежки дейности - 2010 г.”;  
- приемане на Програма “Спорт - 2010 г.”;  
- приемане на Програма “Социален туризъм - 2010 г.” 
Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я : 
2032-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от 
ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9303/85/29.01.2010 г., Общински съвет – Варна приема Програма “Младежки 
дейности” 2010 г.” на обща стойност 338 585 /триста тридесет и осем хиляди 
петстотин осемдесет и пет/ лева, съгласно приложение 1. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 16/

 

2033-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от 
ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9303/85/29.01.2010 г., Общински съвет – Варна приема Програма “Спорт” 2010 г.” на 
обща стойност 511 000 / петстотин и единадесет хиляди/ лева, съгласно приложение 2.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 16/

 

2034-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от 
ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9303/85/29.01.2010 г., Общински съвет – Варна приема Програма “Социален туризъм 
2010 г.” на обща стойност 25 200 /двадесет и пет хиляди и двеста/ лева, съгласно 
приложение 3.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 16/

по точка  седма от дневния ред

    ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура, 
вероизповедания, медии” относно:



- приемане на План за организацията на фазите по управление и реализация на 
програмното събитие на ЕС “Европейска столица на културата” на град Варна;
- задължаване на Кмета на Община Варна да определи конкретни служители от 
общинската администрация, на които да бъде възложено осъществяването на всички 
действия, свързани с изпълнението на плана;
- участие на Община Варна като партньор на местно ниво в Проект №00071115 - 
Програма "Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация 
за всеки" – Програма  Глоб@лни библиотеки – България. 
Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :
2035-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема План за организация на фазите по 
управление и реализация на програмното събитие на ЕС “Европейска столица на 
културата” на град Варна, съгласно решение № 1622/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24.10.2006 г. за установяване на действия на Общността 
“Европейска столица на културата” за 2007 -2019 г. и възлага на Кмета на Община 
Варна неговото изпълнение. 
/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/

         2036-7. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна 
задължава Кмета на Община Варна да определи конкретни служители от общинската 
администрация, на които да бъде възложено осъществяването на всички действия, 
свързани с изпълнението на плана за  организация на фазите по управление и 
реализация на програмното събитие на ЕС “Европейска столица на културата” на град 
Варна, съгласно решение № 1622/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
24.10.2006 г. за установяване на действия на Общността “Европейска столица на 
културата” за 2007 -2019 г.
/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/

 
2037-7. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 59 и сл. от ЗМСМА и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/4/21.01.2010 г., Общински съвет – Варна, 
воден от желанието за разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им 
към глобалното информационно общество чрез улесняване на достъпа им до 
информация и услуги чрез Интернет,
РЕШИ:

• Община Варна да участва като партньор на местно ниво в Проект №00071115 - 
Програма "Българските библиотеки - място за достъп до информация и 
комуникация за всеки" – Програма  “Глоб@лни библиотеки – България”. 

• Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програма 
"Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за 
всеки" – Програма  “Глоб@лни библиотеки – България”, съгласно Приложение 
№ 1, неразделна част от настоящото решение. 

• В изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящото решение упълномощава Кмета на 
Община Варна да подпише от името на Община – Варна съответните 
споразумения за сътрудничество (Приложение №1) между Община – Варна, 
Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие /ПРООН/ и 
следните целеви библиотеки на територията на Община – Варна: Регионална 
библиотека  “Пенчо Славейков”- гр. Варна  
Библиотека при НЧ “Отец Паисий”- гр. Варна  



Библиотека при  НЧ “Просвета” - гр. Варна  
Библиотека при НЧ “Димо Цонков”- с. Звездица. 

• Задължава Кмета на Община Варна да информира периодично Общинския 
съвет за изпълнението на програмата на местно ниво. 

• Възлага контрола по изпълнение на настоящото решение на Постоянната 
комисия по “Култура, вероизповедания, медии” към Общински съвет – Варна. 

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

по точка  осма от дневния ред

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и образование” 
относно:
- приемане на Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите заложби 
на деца и студенти  с изявени дарби през 2010 година  в размер на 48 000 лв.;
- приемане на  Общинска програма за начално обучение по шахмат във варненските 
училища през 2010 г. в размер на 14 500 лв., от които 4 500 лв. – от Дирекция 
„Образование”;
- приемане на Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и 
педагогическите кадри в Община Варна през 2010 г. в размер на 90 000 лв.
Докл.: Сн. ДОНЕВА – Зам.председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 34 
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

На основание чл.21, ал.1, т.6, т.12 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-10-9302/12/03.02.2010 г., 
Общински съвет – Варна реши: 

• Приема „Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите 
заложби на деца и студенти с изявени дарби през 2010 г.”  в размер на 48 000 
лв./съгласно приложение 1/

• Приема „Общинска програма за начално обучение по шахмат във 
варненските училища през 2010 г.” в размер на 14 500 лв., от които  4 500 лв. 
– от Дирекция „Образование”./съгласно приложение 2/

• Приема „Общинска програма за квалификация и насърчаване на 
научните и педагогическите кадри в Община Варна през 2010 г.” в размер 
на 90 000 лв. /съгласно приложение 3/

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

по точка  девета от дневния ред

 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални дейности и 
жилищна политика” относно:
- отпускане на персонална пенсия на детето Мария Пламенова Високова;
- отпускане на персонална пенсия на детето Деница Даниелова Георгиева; 
- отпускане на персонална пенсия на детето Кристиян Чавдаров Никифоров; 
- даване на съгласие за намаляване на капацитета на Дoм за стари хора „Гергана” – 
Варна с десет места или от 110 места на 100 места, считано от 01.03.2010 г. 
Докл.: А. РАДЕВА – Председател ПК



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

Р Е Ш Е Н И Я :
2039-9. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-9-94.Р/240/09.12.2009 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет на Република България за 
отпускане на персонална пенсия на детето Мария Пламенова Високова, ЕГН 
*********, от гр.Варна, ул. „Огражден” № 1.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

2040-9. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-94.П/7/26.01.2010 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет на Република България за 
отпускане на персонална пенсия на детето Деница Даниелова Георгиева, ЕГН 
*********,, от гр.Варна, жк. „Младост”, бл.113, вх.2, ап.39, ет.8
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

2041-9. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-10-94.Ф/5/02.02.2010 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет на Република България за 
отпускане на персонална пенсия на детето Кристиян Чавдаров Никифоров, ЕГН 
*********,, от гр.Варна, ул.”Т.Търновски” № 29 а. 
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

2042-9. На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.18, 
ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, чл.36а, ал.1 и ал. 2, т.1 и чл.40 е, т.2  от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение на 
Кмета на Община Варна  с вх. № ОС-10-9302/11/02.02.2010 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за намаляване на капацитета на Дoм за стари хора „Гергана” – 
Варна с десет места или от 110 места на 100 места, считано от 01.03.2010 година.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

по точка  десета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” относно:
- даване на съгласие, разходите в размер на 104 550 EUR (204 482,02 лева) за мостово
финансиране при изпълнението на проект «Форми на адаптиране към климатичните
промени чрез териториални стратегии» (F:ACTS!) да се покриват от Бюджета на
Община Варна и/или заемни средства, преди същите да бъдат възстановени от
Договарящия орган по програма «INTERREG IVC».
- даване на съгласие, съфинансирането в размер на 18 450 EUR (36 085,06 лева) по
проект „Форми на адаптиране към климатичните промени чрез териториални
стратегии” (F:ACTS!) по програма «INTERREG IVC», да се покрива от средствата,
определени за съфинансиране на проекти в Бюджета на Община Варна.

- даване на съгласие, Община Варна да участва като партньор за предоставяне на



безвъзмездна финансова помощ по Програмата за транснационално сътрудничество в 
Югоизточна Европа по проект "Схема за управление на мобилностга в Югоизточна 
Европа (SEE MMS)", като след одобрение на проекта и подписване на договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, разходите по изпълнението му да се 
покриват от средствата определени за съфинансиране на проекти в Бюджета на 
Община Варна и/или заемни средства, преди същите да бъдат възстановени от 
Договарящия орган;
- даване на съгласие, съфинансирането в размер на 190 650 EUR (равностойността на 
372 879 лева) по проект "MOВISEC - Мобилни инициативи за устойчиви европейски 
общности" по програма "ACTIONS IN ТНЕ FIELD OF URВAN MOBILIТY" 
(Дейности в областта на градската мобилност), да се покриват от средствата, 
определени за съфинансиране на проекти в Бюджета на Община Варна, като 
средствата да бъдат преведени от Община Варна по банковата сметка на проекта на 
две части, както следва: през четвърто тримесечие на 2010 г. - 177 295 лв. и през 2011 
г. -195 584  лв.
Докл.: Др. ДОНЧЕВ – Член на ПК
Общ брой присъстващи общински съветници – 38
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
2043-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23  от ЗМСМА и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-10-9302/18/03.02.2010 г., Общински съвет – Варна реши:

1. Дава съгласие, разходите в размер на 104 550 EUR (204 482, 02 лева) за мостово 
финансиране при изпълнението на проект «Форми на адаптиране към климатичните 
промени чрез териториални стратегии» (F:ACTS!) да се покриват от Бюджета на 
Община Варна и/или заемни средства, преди същите да бъдат възстановени от 
Договарящия орган по програма «INTERREG IVC». 

 

2. Дава съгласие, съфинансирането в размер на 18 450 EUR (36 085,06 лева) по проект 
„Форми на адаптиране към климатичните промени чрез териториални стратегии” 
(F:ACTS!) по програма «INTERREG IVC», да се покриват от средствата, определени 
за съфинансиране на проекти в Бюджета на Община Варна. 
              /резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

 
 
2044-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № ОС-9-9302/63/15.04.2010 г., Общински съвет – Варна реши:

1. Дава съгласие, Община Варна да участва като партньор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за транснационално сътрудничество в 
Югоизточна Европа по проект "Схема за управлене на мобилностга в Югоизточна 
Европа (SEE MMS)". 

 

2. След одобрение на проекта и подписване на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, разходите по изпълнението му да се покриват от 
средствата, определени за съфинансиране на проекти в Бюджета на Община Варна 
и/или заемни средства, преди същите да бъдат възстановени от Договарящия орган . 
              /резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/



 

 

2045-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23  от ЗМСМА и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-10-1200/27/05.02.2010 г., Общински съвет – Варна реши:

1. Дава съгласие, съфинансирането в размер на 190 650 EUR (равностойността на 372 
879 лева) по проект "MOВISEC - Мобилни инициативи за устойчиви европейски 
общности" по програма "ACTIONS IN ТНЕ FIELD OF URВAN MOBILIТY" 
(Дейности в областта на градската мобилност), да се покрива от средствата, 
определени за съфинансиране на проекти в Бюджета на Община Варна. 

2. Средствата да бъдат преведени от Община Варна по банковата сметка на проекта на 
две части, както следва: през четвърто тримесечие на 2010 г. -177 295 лв. и през 2011 
г.-195 584 лв.
              /резултати от поименно явно гласуване:
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

по точка  единадесета от дневния ред

                  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от Комисията за 
провеждане на конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с 
ограничена отговорност с общинско имущество - лечебно заведение - "Областен 
диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар - Варна” ЕООД 
за определяне на кандидата, спечелил конкурса, и класиране по ред на следващите 
участници. 
Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – Председател на Комисията 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е :
2046-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във връзка с чл. 11, 
ал. 2 във връзка с чл. 10 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения и предложение вх. № ОС-9-9303(83)/28.12.2009 г. от  
Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-
Варна" ЕООД, определена с Решения № 1708-6-1, № 1708-6-2 и № 1708-6-
3/17/13,14.10.2009 г.  на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна РЕШИ:
Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил конкурса за 
възлагане управлението на "Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични 
заболявания със стационар - Варна" ЕООД  д-р ПЕТЪР СТЕФАНОВ ГЕНОВ.
         /резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали с – 0, отсъстват – 19/

по точка  дванадесета от дневния ред

                  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от Комисията за 
провеждане на конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с 
ограничена отговорност с общинско имущество - лечебно заведение - 
"Диагностично-консултативен център „Свети Иван Рилски”–Аспарухово - 
Варна” ЕООД за определяне на кандидата, спечелил конкурса, и класиране по ред на 
следващите участници. 
Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – Председател на Комисията 

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



Р Е Ш Е Н И Е :
2047-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във връзка с чл. 11, 
ал. 2 във връзка с чл. 10 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения и предложение вх. № ОС-9-9303(82)/28.12.2009 г.  от  
Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център “Свети Иван Рилски”-Аспарухово - 
Варна” ЕООД, определена с Решения № 1706-6-1, № 1706-6-2 и № 1706-6-
3/17/13,14.10.2009 г. на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна РЕШИ:
Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил конкурса за 
възлагане управлението на "Диагностично-консултативен център “Свети Иван 
Рилски”-Аспарухово- Варна" ЕООД д-р ТАТЯНА КОЛЕВА АВРАМОВА.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 2, въздържали с – 0, отсъстват – 20/

по точка  тринадесета от дневния ред

                  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от Комисията за 
провеждане на конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с 
ограничена отговорност с общинско имущество - лечебно заведение - "Диагностично-
консултативен център „Чайка” ЕООД за определяне на кандидата, спечелил конкурса, 
и класиране по ред на следващите участници. 
Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – Председател на Комисията 

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

ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ :
2048-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във връзка с чл. 11, 
ал. 2 във връзка с чл. 10 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения и предложение вх. № ОС-9-9303(84)/28.12.2009 г.  от  
Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД, определена с Решения № 
1707-6-1, № 1707-6-2 и № 1707-6-3/17/13,14.10.2009 г.  на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет – Варна РЕШИ:
Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил конкурса за 
възлагане управлението на "Диагностично-консултативен център “Чайка" 
ЕООД д-р ГАЛЕН ДИМИТРОВ ШИВАРОВ – класиран на първо място.
         /резултати от поименно явно гласуване:
за – 9, против – 4, въздържали се – 15, отсъстват – 23/
Решението не се приема.
ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ :
2049-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във връзка с чл. 11, 
ал. 2 във връзка с чл. 10 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения и предложение вх. № ОС-9-9303(84)/28.12.2009 г.  от  
Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД, определена с Решения № 
1707-6-1, № 1707-6-2 и № 1707-6-3/17/13,14.10.2009 г.  на Общински съвет – Варна, 
Общински съвет – Варна РЕШИ:
Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил конкурса за 
възлагане управлението на "Диагностично-консултативен център “Чайка" 
ЕООД д-р ЮЛИЯНА АТАНАСОВА ЙОРГОВА - ИВАНОВА – класирана на второ 



място.
         /резултати от поименно явно гласуване:
за – 1, против – 12, въздържали се – 15, отсъстват – 23/
Решението не се приема. 
 
2050-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, § 1а от Заключителните 
разпоредби на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане  на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 
заведения, чл. 5(1) и чл. 6(1) от Наредбата за реда за упражняване правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, 
Общински съвет - Варна избира д-р Александра Василева Манушева за управител 
на “Диагностично-консултативен център “Чайка" ЕООД, с всички произтичащи от 
избора й права и задължения, за срок до назначаване на нов управител след проведен 
конкурс по реда на Наредба № 9/26.06.2000 г.
         Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването на 
договор за управление с  д-р Александра Василева Манушева.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 21/

по точка  четиринадесета от дневния ред

                  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от Комисията за 
провеждане на конкурс за възлагане управлението на еднолично дружество с 
ограничена отговорност с общинско имущество - лечебно заведение - 
"Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-
р Д. Стаматов" - Варна” ЕООД за определяне на кандидата, спечелил конкурса, и 
класиране по ред на следващите участници. 
Докл.: проф. А. КЛИСАРОВА – Председател на Комисията 

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

ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ :
2051-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ във връзка с чл. 11, 
ал. 2 във връзка с чл. 10 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения и предложение вх. № ОС-9-9303(81)/28.12.2009 г. от 
Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на 
"Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 
“проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД, определена с Решения № 1705-6-1, № 
1705-6-2 и № 1705-6-3/17/13,14.10.2009 г. на Общински съвет – Варна, Общински 
съвет - Варна РЕШИ:
Утвърждава предложението на Комисията и определя за спечелил конкурса за 
възлагане управлението на "Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов”- Варна" ЕООД Д-р 
ЖИВКО ГЕОРГИЕВ ГАНЧЕВ.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 10, против – 2, въздържали се – 13, отсъстват – 25,
не участва в гласуването - 1/
Решението не се приема.
   Р Е Ш Е Н И Е :
2052-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, § 1а от Заключителните 



разпоредби на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане  на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 
заведения, чл. 5(1) и чл. 6(1) от Наредбата за реда за упражняване правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, 
Общински съвет - Варна избира д-р Петър Михайлов Атанасов за управител на 
"Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение - 
Варна" ЕООД, с всички произтичащи от избора му права и задължения, за срок до 
назначаване на нов управител след проведен конкурс по реда на Наредба № 
9/26.06.2000 г. 
         Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването на 
договор за управление с  д-р Петър Михайлов Атанасов. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 29, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 21/

по точка  петнадесета от дневния ред

                  ОТНОСНО:  Разглеждане на заявление вх. № ОС-10-94-Б(1)/14.01.2010 г. от 
Борислав Светломиров Златев, и заявление вх. № ОС-10-44-К(1)/17.02.2010 г. от 
Кирил Евстатиев Еленков, относно освобождаването им от Съвета на директорите на 
„Паркинги и гаражи – Варна” ЕАД. 
Докл.:Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 34
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :
2053-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от ТЗ и във връзка 
със заявление вх. № ОС-10-94-Б(1)/14.01.2010 г., Общински съвет – Варна 
освобождава като член на Съвета на директорите на „Паркинги и гаражи Варна” ЕАД 
г-н Борислав Светломиров Златев, считано от 01.04.2010 г.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

2054-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от ТЗ и във връзка 
със заявление вх. № ОС-10-44-К(1)/17.02.2010 г., Общински съвет – Варна 
освобождава като член на Съвета на директорите на „Паркинги и гаражи Варна” ЕАД 
г-н Кирил Евстатиев Еленков, считано от 17.05.2010 г.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

по точка  шестнадесета от дневния ред

 

                  ОТНОСНО: Разглеждане на отчет за извършените разходи от Председателя 
на Общински съвет - Варна за командировки в страната за периода от 01.10.2009 г. до 
31.12.2009 г.   
Докл.:Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

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

Р Е Ш Е Н И Е :
2055-16. 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-10-9302/2/08.01.2010 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 01.10.2009 год. до 31.12.2009 год., съгласно приложение.
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 

по точка  седемнадесета от дневния ред

                  ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общинския съвет - 
Варна. 
Докл.:Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 34
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :
2056-17-1. 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 от състава на ПК „Благоустройство и комунални дейности” общинския 
съветник  Владимир Трифонов.
/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
2056-17-2. 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  Владимир Трифонов за член на ПК „Култура, 
вероизповедания, медии”. 
/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
2057-17. 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  избира 
общинския съветник Петър Липчев за член на:
- ПК „Благоустройство и комунални дейности”;
- ПК „Собственост и стопанство”;
- ПК „Здравеопазване”
- ВрК „Структури и общинска администрация”
- ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда”
- ВрК „Антикорупция”
- ВрК „Наименования” 
/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/

 

 

2058-17-1. 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 от състава на ПК „Благоустройство и комунални дейности” общинския 
съветник   Анна Радева.
/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
2058-17-2. 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   Анна Радева за член на ПК „Култура, 
вероизповедания, медии”. 



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

 
2059-17-1. 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 от състава на ПК „Младежки дейности и спорт” общинския съветник  
Станимира  Стаменова.
/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
2059-17-2. 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 Станимира  Стаменова  за член на ПК „Култура, 
вероизповедания, медии”. 
/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
2060-17-1. 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  освобождава от състава на ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество” общинския съветник  Панко Анчев.
/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
2060-17-2. 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  избира 
общинския съветник Панко Анчев за член на ПК „Социални дейности и жилищна 
политика”. 
/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 

по точка  осемнадесета от дневния ред

                  ОТНОСНО: Разглеждане на молба от д-р Петър Николаев Липчев, вх. № 
ОС-10-94-П(1)/17.02.2010 г.относно освобождаването му като контрольор на 
„Дентален център І – Варна” ЕООД и избор на нов контрольор на „Дентален център І 
– Варна” ЕООД.
Докл.:Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 35
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :
2061-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и  чл. 144, ал. 1 от ТЗ и във връзка 
със заявление вх. № ОС-10-94.П(1)/17.02.2010 г., Общински съвет – Варна 
освобождава като контрольор на „Дентален център І - Варна” ЕООД д-р Петър 
Николаев Липчев, считано от 17.02.2010 г. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18,
не участва в гласуването – 1/

         
2062-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и  чл. 144, ал. 1 от ТЗ избира за 
контрольор на „Дентален център І – Варна” ЕООД Ваня Иванова Илчева.
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 17/



 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А          
ЛИ/ЛИ                                          ______________/Б. ГУЦАНОВ/
 

Публикувано на 26.02.2010 г.


