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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 10, 17.11.2010 г. 
по точка  първа от дневния ред 

 
 
   ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Искам да поднеса извиненията на г-н кмета, който по лични причини 

днес отсъства от залата. Има ли питания? Павел Христов, заповядайте.Да 
се готви Пламен Начков. 

 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми 

представители на администрацията. Питането ми касае поставянето на 
предпазни колчета по тротоарите около две училища . Едното е първа 
езикова гимназия и другото, преди няколко месеца бях питал за училище 
“Ангел Кънчев” на ул. “Роза”. За първа езикова гимназия, до колкото знам 
има решение на общинския съвет, ако правилно си спомням, но все още не 
са поставени. Моля администрацията да изпълни  това решение. И второ 
ми питане, около ул. “Роза” трябва да стане инцидент, за да поставим 
колчетата или просто можем да го предотвратим, като внесете едно 
предложение тези колчета да бъдат изградени и да се поставят. Благодаря 
ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на Павел Христов. Г-н Начков. Г-н кметът Кирил 

Йорданов успя да се включи, за което му благодаря.   
 
Пламен НАЧКОВ 
Уважаеми колеги, ще използвам правото си да изразя недоволството 

си от отговорите, които получих по отношение на направени от мен 
питания на предходната сесия. Ще започна първо с ремонта на подлеза на 
“Патриарх Евтимий”. Получих два отговора, единия от 19.10. подписан от 
някой от заместниците на кмета и втори отговор от 29.10., в който е 
подписан от кмета се дава разсъждението, което получихме на 



предходната сесия за възможността за допълни средства за ремонта на 
подлезите. Искам да кажа, че частично нещата, като ремонт са извършени. 
В момента се ремонтират стъпалата, но не съм съгласен с отговора, че 
фирмата “Ник канал сервиз” е извършила ремонта на отводнителната 
система. Значи нито ревизионна шахта е вдигната, почистена, в момента 
вчера само тези, които правят стъпалата са подмазали около решетките. 
Така че, ето г-н Йорданов ................ но проверете, няма ремонт на 
отводнителната система. Така. То си личи, просто не е мръдната, 
ревизионните шахти не са пипани и решетките. Вторият въпрос, който 
поставих, да получа информация за изпълнението на решение 2524-8/28, 
29.07.2010 г. получих отговор подписан от кмета, но този отговор преписва 
конкурсните условия. Значи аз съм се запознал, знам ги конкурсните 
условия, значи кой как ще спечели, ако положи еди какво си. Това мен не 
ме интересува, г-н Йорданов. Аз Ви поставих въпроси и те са записано, 
така както съм ги поставил. Значи единствено от отговора разбирам, че 
фирма “Спец строй” се очаква да спечели, но нямаме какви конкретни 
имоти общината е придобила, цени на имотите, степен на завършване, 
нали. Не, аз казвам в момента отговора е от 28.10, нали. Аз съм коментирал 
с г-жа Трендафилова, затова казвам, че за мен е по-важно да стане ясно 
какви имоти ние сме придобили и изпълняват ли се целите на проведения 
конкурс. И ще влагаме ли в 2011 г. допълнително пари за довършване на 
жилищата, защото те са на мазилка. Аз влизах в едното от жилищата, нали. 
Аз като получа отговора, имам снимки направени във Възраждане, ще ви 
ги покажа. Не случайно го задавам въпроса. Така. Надявам се, че 
допълнително ще получа отговор по този конкурс. И искам г-н кмете да Ви 
сигнализирам, че на ул. “Петър Енчев” в частта между “Шипка” и “Иван 
Вазов”, по средата има около половин метър пропадане. Дупка около 
метър на метър. В момента работниците от сградата, която ремонтираха в 
близост, за да влезе лека кола или лекотоварна, дупката е точно по средата 
на улицата. Като сложите паркираните коли колата трябва да ..., не може 
да мине през дупката. Запълниха я с всякакъв вид отпадъци. Пратете ваши 
експерти, днеска по това нещо, което може би, както Вили Жечев каза ние 
не сме хора за 500 лв. Така че мисля, че това е осъществимо, защото и по 
“Дрин” има такива големи дупки, но въпросът е на финансови 
възможности. Благодаря ви. 

 
 Николай АПОСТОЛОВ 

Благодаря на г-н Начков. Други питания има ли? Г-н Къчев. 
 
  
Огнян КЪЧЕВ 
Благодаря г-н председател. Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н 

заместник кмете, за г-н Жечев става въпрос. Аз благодаря за 



кореспонденцията, която осъществяваме, за поднесените извинения 
относно разминаването за този публичен регистър за озеленените площи 
по чл. 63. И последното писмо, което адресирано до мен от г-н кмета от 
27.10.2010 г. във връзка с признаването, че такъв подробен опис за 
публичен регистър на озеленените площи по чл. 63, който би трябвало  да 
бъде съставен от 2004 г. не съществува в града и приветствам тази 
загриженост на г-н кмета за изготвянето на регистъра на тези озеленени 
площи, както и актуализация на регистъра на дълготрайната декоративна 
растителност да бъде предложен в бюджет 2011 г. Но това не ме 
удовлетворява, както мен така и всички граждани на този град, които чакат 
този регистър да се случи от 2004 г. Молбата ми е, г-н кмете към Вас да 
подготвите заповед, задание за изготвянето на този регистър независимо, 
че парите още не са гласувани в бюджет 2011 г. Връщам Ви осем години 
назад. През 2002 г. сте издали подобна заповед за задание, за даване ход на 
обществена поръчка, съответните фирми оторизирани да извършат такъв 
регистър да го направят, като тази заповед и това техническо задание може 
да бъде подготвено, още повече че може да ползваме опита от кметство 
“Младост”, в което кметство е изготвен такъв регистър съгласно чл. 63 от 
ЗУТ. Просто във Вашите правомощия да издадете такава заповед, задание 
повтарям, което ще развърже ръцете и когато се гласува в бюджет 2011 г. 
по Ваше предложение, сумата необходима по обществена поръчка за 
осъществяване на този регистър, това да бъде факт. Благодаря ви.  

 
  Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на доц. Къчев. Други питания колеги? Д-р Митковски, 

заповядайте.   
 
 Ивайло МИТКОВСКИ 
 Уважаеми г-н кмете, г-н председател. Във връзка с едно мое старо 

питане, на което бях получил тогава отговор във връзка с ремонта и 
съдебните дела на басейн “Приморски”, искам да благодаря на кмета и на 
общинската администрация, че във възможните срокове завърши отново 
ремонта на този басейн, така че той сега може да се използва и надявам се, 
че общинската администрация и юристите на общината ще вложат 
необходимата енергия да защитят финансовите интереси във връзка с 
предходния некачествен ремонт на басейна и се надявам, че когато 
приключат тези съдебни дела и претенции, ще бъдем запознати с другите 
въпроси, които тогава поставих във връзка с това в края на краищата кой е 
виновен за некачествения ремонт и за не добрата експлоатация. Благодаря 
ви.  

 
   
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Митовски. Други питания? Моля колегите да влязат 

в залата, тъй като питанията се изчерпаха. В залата присъстват малко 
общински съветници, а предстои да дадем думата на г-н кмета на града 
Кирил Йорданов. Заповядайте г-н кмете.  

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми общински 

съветници, дами и господа. Отговора на днес зададените въпроси няма да 
отнемат много време. Въпрос на материално изпълнение и ремонта на 
подлеза на “Патриарх Евтимий”. Тук бяха специалистите и при 
предишното питане, и при предишния мой отговор. Предстои да се 
произнесат не само, но и да предприемат необходимото за изправянето на 
отводнителната шахта. Протокола, който Ви е връчен всъщност, на втория 
Ви въпрос защо информацията не е изчерпателна, Теодора Трендафилова 
ми обясни, че поради процедура на обжалване не сме били в състояние да 
Ви изпратим тази информация, която в момента се изготвя и ще Ви бъде 
изпратена. Друга причина няма.  

“Петър Енчев”, улицата, това което е констатирано, като увреждане 
на настилката, г-н Жечев си записва да провери за какво става дума и какво 
можем да направим.  

По отношение на темата, която г-н Къчев надявам се следващите 
няколко сесии по същия начин да дискутираме, все така с интерес и 
активност от Ваша страна. Мога да Ви кажа, че предвиждаме такива 
средства в бюджета, разбира се и конкурс за изпълнител.   

Уважаеми г-н докторе. Ремонта на басейна закъсня тъкмо поради 
започналата съдебна процедура срещу изпълнители за некачествено 
изпълнение и закъснението се дължи на поредицата от експертизи, които 
трябва да бъдат извършени, за да се констатира именно това нередно 
положение, да се констатира какви са причините, след което разбира се 
ние направихме ремонта. След като фиксирахме, така да се каже, 
фактическото положение и действително басейна вече е в експлоатация, 
както и с Вас говорихме и с други представители на спортната 
общественост. Съвсем не отдавна на басейна, редно е да закупим балон за 
експлоатацията на басейна, по-комфортна експлоатация на басейна 
целогодишно. Предварителни, възложено е такава задача, правят се 
проучвания, предварителното проучване разбира се може да има разлика в 
това, което първоначално стигна до мен, като информация. Не по-малко от 
200 хил. лв. ще струва закупуването и поставянето на басейна. Около 50-60 
хил. лв. на година е експлоатацията, поддръжката на този балон, но 
разбира се трябва да го направим. Няма спор, че ще бъдат по-добри 
условията за спортистите с оглед на минимално изискуемата температура 
на минералната вода, особено през зимата. Благодаря ви, успешна работа.  



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на кмета на града. Павел Христов.  
 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н кмете, аз като поставих питанията Ви нямаше в залата. 

Сега като сте тук първо ще използвам възможността да Ви благодаря, тъй 
като сигнал подаден преди няколко заседания вече е решен, става въпрос 
за улица “Топра Хисар”, за да сме коректни искам да кажа, че тя вече е 
асфалтирана, гражданите са доволни, за което поднасял благодарности и 
ще помоля да отговори те и на моите питания, относно колчетата по 
тротоарите около първа гимназия и “Ангел Кънчев”, на ул. “Роза” 
училището, тъй като там не могат да минават по тротоарите от паркирани 
автомобили. Благодаря ви.  

 
  Николай АПОСТОЛОВ 
 Благодаря на Павел Христов. Г-н Йорданов, имате думата.  
 
   Кирил ЙОРДАНОВ 
 През годините действително много такива ограничителни мерки за 

паркиране бяха предприети, реализирани, участта на средствата, които 
изградихме не винаги е положителна. Мачкат ги, вадят ги, изкъртват ги и 
т.н. Но специално на тези места, за които Вие говорите известно ни е, че 
има необходимост най-вече с оглед на присъствието на децата и тъй като 
средствата за тази година са изчерпани, току що г-н Жечев ми каза, а и в 
скоба казвам в първата възможност днес, някъде около 13 ч. ще гледаме 
бюджета на неговите мероприятия. Ще ги заложим като средства за 
реализация през следващата година тези две места. За тази година 
средствата са изчерпани.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на кмета на града. Преминаваме към точка втора от 

дневния ред. 
 
       
   
     

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 10, 17.11.2010 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на оспорвания от кмета на община Варна, 
както следва: 

- Оспорване с вх.№РД10-9302/129/22.10.2010 г. на решения на 
Общински съвет-Варна №№2595-5, 2596-5, взети по протокол №27 от 
заседание на 06, 07.10.2010 г. 

- Оспорване с вх.№ПНО10-9303/183/22.10.2010 г. на решение на 
Общински съвет-Варна №2678-9, взето по протокол №27 от заседание на 
06, 07.10.2010 г. 

- Оспорване с вх.№РД10-9302/128/22.10.2010 г. на решение на 
Общински съвет-Варна №2673-8, взето по протокол №27 от заседание на 
06, 07.10.2010 г. 

 
Докл.: О.Симеонов-председател ПК „СС” 
            Я.Станев-председател ПК „ФБ” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

  

2710-2. На основание чл.45, ал.10 от ЗМСМА, във връзка с 
Оспорване от кмета на община Варна с вх.№РД10-9302/129/22.10.2010 г. 
на решения на Общински съвет-Варна №№2595-5, 2596-5, взети по 
протокол №27 от заседание на 06, 07.10.2010 г., Общински съвет-Варна 
потвърждава свои решения №2595-5 и №2596-5. 
 /за-33, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 



2711-2. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с 
Оспорване от кмета на община Варна с вх.№ПНО10-9303/183/22.10.2010 г. 
на решение на Общински съвет-Варна №2678-9, взето по протокол №27 от 
заседание на 06, 07.10.2010 г., Общински съвет-Варна приема оспорването 
на решение №2678-9/27/06, 07.10.2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против –1, въздържали се –7, отсъстват –13/ 
 
 

 
 

2712-2. На основание чл.45, ал.9 от ЗМСМА, във връзка с 
Оспорване от кмета на община Варна с вх.№РД10-9302/128/22.10.2010 г. 
на решение на Общински съвет-Варна №2673-8, взето по протокол №27 от 
заседание на 06, 07.10.2010 г., Общински съвет-Варна допълва решение 
№2673-8/27/06, 07.10.2010 г. с текста „тролейбусен транспорт на 
пътници” и решението придобива следния вид: 

„На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.221, т.1 от 
ТЗ, чл.13, ал.1, т.1 от Наредба за реда за упражняване правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет-Варна изменя чл.4 от Устава на „Градски 
транспорт” ЕАД, като след изменението същият придобива следния вид: 

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 10, 17.11.2010 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
 

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

- разкриване на две целодневни групи в сградата на ул. „Цар Симеон 
I” № 14, като филиал на ЦДГ № 4 „Теменужка”; 

- преобразуване на една яслена група в ОДЗ № 5 „Славейче” в 
целодневна група за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в 
първи клас; 

- разкриване на една полудневна група в ОДЗ № 1 „Маргаритка” и 
една полудневна група в ОДЗ № 12 „Първи юни”; 
 - определяне на такса за право на участие с доклад и/или научно 
съобщение в Националната конференция с международно участие 
“Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век” в размер на 20 
/двадесет/ лева. 

- изменение на чл.34 ал.1 от НОАМТЦУТОВ  
- допълване на раздел VІІ т.7.4 от Приложение №2 към 

НОАМТЦУТОВ   
 

Докл.:проф.Н.Джагаров-член на ПК „НО” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 45 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
  
 2713-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка 
с чл. 10, ал. 6 от ЗНП, чл. 15, ал. 1 от ППЗНП и по Предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-9302(102)02.09.2010 г., Общински съвет 
Варна решава да се разкрият две целодневни групи в сградата на ул. „Цар 
Симеон I” № 14, като филиал на ЦДГ № 4 „Теменужка”. Средствата да 



бъдат осигурени от бюджета на функция „Образование” за 2010 г., дейност 
311 „Целодневни детски градини”.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против –1, въздържали се –1, отсъстват –7/ 

 
 
 

2714-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 
6 от ЗНП, чл. 15, ал. 1 от ППЗНП и по Предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-10-9302(100)02.09.2010 г., Общински съвет Варна 
решава да се преобразува една яслена група в ОДЗ № 5 „Славейче” в 
целодневна група за деца от 3 годишна възраст до постъпването им в 
първи клас. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на функция 
„Образование” за 2010 г., дейност 311 „Целодневни детски градини”.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против –0, въздържали се –0, отсъстват –14/ 

 
 
 
 2715-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 
6 от ЗНП, чл. 15, ал. 1 от ППЗНП и по Предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-10-9302(101)02.09.2010 г., Общински съвет Варна 
решава да се разкрие една полудневна група в ОДЗ № 1 „Маргаритка” и 
една полудневна група в ОДЗ № 12 „Първи юни”. Средствата да бъдат 
осигурени от бюджета на функция „Образование” за 2010 г., дейност 311 
„Целодневни детски градини”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –44, против –0, въздържали се –1, отсъстват –6/ 

 
 
 

 2716-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от 
ЗМДТ, и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-10-
9302(225)01.11.2010 г., Общински съвет – Варна определя такса за право 
на участие с доклад и/или научно съобщение в Националната 
конференция с международно участие “Хуманизъм и прагматизъм в 
образованието на XXI век” в размер на 20 /двадесет/ лева. 

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



 2717-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 17 ал. 1, т. 3  
от ЗМСМА и §2 от Закона за изменение и допълнение на ЗНП /бр.78 на 
Държавен вестник от 2010г./ и по Предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ОС-10-9302(226)01.11.2010 г., Общински съвет – Варна 
изменя чл.34 ал.1 от НОАМТЦУТОВ, както следва: 
 Чл.34./1/ За ползване на детски ясли и детски градини родителите, 
настойниците или семействата на роднини, близки или приемните 
семейства- за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на 
детето дължат месечни такси в размери, определени от Общинския съвет, 
както следва: 

• за седмични детски ясли и детски градини; 
• за целодневни детски ясли и детски градини; 
• за полудневни градини; 
• за предучилищна подготовка на децата в подготвителни групи 

в детските градини месечната такса е за хранене. 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –40, против –0, въздържали се –0, отсъстват –11/ 

 

 

 

 2718-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от 
ЗМДТ, и по Предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9200(656)01.11.2010 г., Общински съвет – Варна допълва раздел VІІ т.7.4 
от Приложение № 2 към НОАМТЦУТОВ по следния начин: 
7.4......................................................................... 
 - за участник за групови изпълнения  10лв  

 Цени за посещение на продукции и постановки 

на школите на ОДК – Варна 

   

 - за вътрешни продукции  2.00лв  

 - за постановки пред варненската общественост  3.00лв  

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

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 10, 17.11.2010 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на покана с вх.№ОС10-9903/35/25.10.2010 
г. за свикване на извънредно общо събрание на акционерите  в 
Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна-Варна” АД, 
което ще се проведе на 26.11.2010 г. и упълномощаване на представителя 
на община Варна в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Света 
Анна-Варна” АД. 
 

Докл.: И.Митковски-общински съветник 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
2719-4. На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл.7/1/ от Наредбата 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с покана вх. № 
ОС-10-9903(35)25.10.2010г., Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на Община Варна д-р Ивайло Симеонов БОЯДЖИЕВ да 
участва в общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за 
активно лечение „Св.Анна”- Варна АД, насрочено за 26.11.2010г. от 11.00 
ч./при липса на кворум, на основание чл.227 ТЗ, Общото събрание ще се 
проведе на 14.12.2010г. от 11.00ч. / и да гласува по посочените в 
предварително обявения дневен ред с проекто-решения по отделните точки 
от същия, както следва: 
 
         -т.1-  Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: 
Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала 
на дружеството – да гласува „ПРОТИВ” 
         /за-36, против-0, въздържали се-0/ 



        -т.2 – Промяна в устава на дружеството – проект на Решение: Общото 
събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на 
дружеството -  да гласува „ПРОТИВ” 
 /за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 
        -т.3 –  Разни -  както намери за добре, с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна, съобразно представения дневен ред на 
Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Св.Анна”- Варна АД.  
 /за-40, против-0, въздържали се-0/ 
    
 

 1.Участие на Община Варна с представител в Борда на директорите 
на МБАЛ „Св.Анна”- Варна АД определен от Общински съвет -Варна 
 /за-39, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

 2. Представителя на Община Варна в Общото събрание на 
акционерите да предложи  вземане на решение за увеличаване на дела на 
Община Варна в Акционерното дружество пропорционално на вложените 
от общината финансови средства за основен ремонт и придобиване на ДМА 
в т.ч. медицинска апаратура, заведена по баланса на Община Варна, и 
възлага на кмета на Община Варна в съответствие с  изискванията на ТЗ да 
подготви предложение за увеличаване дела на Община Варна в МБАЛ 
„Св.Анна”- Варна АД.  

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

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 

 
 
 
 

 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 10, 17.11.2010 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
   ОТНОСНО: Разглеждане на писмо от Областен управител на област 
Варна с вх.№ОС10-0600/20/21.10.2010 г. за учредяване на Асоциация по В 
и К с обхват обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – 
Варна” ООД за определянe на представител на община Варна в Общото 
събрание на Асоциацията. 

Докл.: Н.Михайлов-зам.председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

2720-5-1. На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА, чл.7/1/ от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, чл.10в, т.7, 
чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите и във връзка с покана вх. № ОС-10-
0600 (20)21.10.2010г., Общински съвет – Варна определя представител на 
Община Варна Красимир Минков Маринов, който да участва в Общото 
събрание за учредяване на Асоциация по В и К, при невъзможност да 
участва кмета, при така представения дневен ред. 

/за-38, против-0, въздържали се-0/ 
 
2720-5-2. След създаването на Асоциация по В и К, представителят 

на община Варна в Общото събрание да докладва на Общинския съвет 
какви са неговите цели и задачи, и да получи разрешение /изрично 
упълномощение/ от Общинския съвет за последващи действия и решения. 
 /за-31, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 10, 17.11.2010 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за промяна в състава на 
Съвета на директорите на „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД, 
„Пазари” ЕАД и контрольор в „Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина І - Варна” ЕООД. 

 
Докл.: Н.Апостолов-председател на ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 44 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 2721-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 
освобождава като членове на Съвета на директорите на “Стопанска и 
спомагателна дейност” ЕАД, следните лица: 

- Димитър Милков Иванов 
- Христо Кирилов Димитров 
- Светлан Димов Стоянов 
 /Резултати от поименно явно гласуване: 
за –26, против –16, въздържали се –2, отсъстват –7/ 
 
 
 
 

 2722-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 



избира за членове на Съвета на директорите на “ Стопанска и спомагателна 
дейност” ЕАД  следните лица: 

- Петър Любомиров Ангелов  
- Живко Калчев Дорийски 
- Андреян Николаев Райков 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 27, против –14, въздържали се –2, отсъстват –8/ 

 
 

 
2723-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и по предложение вх.№ОС10-
94-8/18/03.11.2010г. от общинския съветник Евгения Александрова, 
Общински съвет – Варна освобождава като член на Съвета на директорите 
на “Пазари” ЕАД, Милен Стоилов Колев.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 40, против –0, въздържали се –0, отсъстват –10,  
не участвав гласуването-1/ 

 
 
 

2724-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 
връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и по предложение вх.№ОС10-
94-8/18/03.11.2010г. от общинския съветник Евгения Александрова, 
Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на директорите на 
“Пазари” ЕАД, Цветомир Красимиров Грънчаров. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против –1, въздържали се –1, отсъстват –12, 
не участва в гласуването-1/ 

 
 
 
 
2725-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 

във връзка с чл. 232”а” от Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата 
за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и по предложение вх.№ОС10-
94-8/18/03.11.2010г. от общинския съветник Евгения Александрова, 
Общински съвет – Варна освобождава като контрольор в  “Медицински 



център за рехабилитация и спортна медицина I - Варна” ЕООД Цветомир 
Красимиров Грънчаров.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против –0, въздържали се –0, отсъстват –12, 
не участва в гласуването-1/ 

 
 
 

  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 10, 17.11.2010 г. 
по точка  седма 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: 
 - отказ за съгласуване на ПРЗ на УПИ VІІ – 127 и УПИ с о.т. 294, 
300, 301, 302, 303, 304 кв. 37, план извадка от ПП на ПРЗ к.к. “Св. Св. 
Константин и Елена” 
 - отмяна на решение № 2407-10/24/23,24,30.06.2010г. и съгласува 
ПРЗ на УПИ ІІІ-605, 624 “за жилищно строителство, басейн и трафопост”, 
кв. 20 по ПРЗ на к.к. “Златни пясъци” 
 - допълване на решение № 1404-10-1/15/20.05.2009г. на Общински 
съвет - Варна 

 
Докл.: В.Тонев-председател ПК 
                           „АСУОРТОНМ” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 44 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 2726-7. 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-6412/20.08.2009 г., Общински съвет-Варна отказва съгласуването на 
План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен имат/УПИ/ VІІ-
127 „за жилищна сграда” и улична регулация от о.т. 294, 300, 301, 302, 303, 
304, кв. 37, план извадка от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена”.    

 /за –43, против –0, въздържали се –1/ 
 
 

 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
2727-7-1. На основание чл.21, ал.1,  т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет-Варна отменя свое решение № 2407-10/24/23,24,30.06.2010г.   
2727-7-2. 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. № 
РД10-9302/70/18.10.2010 г., Общински съвет-Варна съгласува План за 
регулация и застрояване на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІІ-605, 624 
“за жилищно строителство,   басейн и трафопост”, кв. 20 по ПРЗ на к.к. 
“Златни пясъци”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –24, против –14, въздържали се –4, отсъстват-9/ 

 Решението не се приема. 
 
 

 
2728-7. На основание чл.21, ал.1,  т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 

- Варна допълва свое решение № 1404-10-1/15/20.05.2009г., както следва: 
 4. Промяна на предназначение на обекти по т. 1,2,3 или на част от 
обект, независимо от категорията му по Наредба № 1 за номенклатурата на 
видовете строежи, без промяна предназначението на съществуващи гаражи 
и паркинги за други функции се променя както следва: 

„4. Промяна на предназначение и преустройство на обекти по т. 1,2,3 
или на част от обект, независимо от категорията му по Наредба № 1 за 
номенклатурата на видовете строежи, без промяна предназначението на 
съществуващи гаражи и паркинги за други функции”. 
 Създават се нови т.7 и т. 8, както следва:  
    „7.  Да издават актове за узаконяване съгласно §183 и 184 от ПРЗ 
към ЗИД на ЗУТ за строежите по чл. 137, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 6 или 
мотивиран отказ по ред и условия предвидени в закона. 
  8. Да съгласуват и одобряват инвестиционни проекти и издават 
актове за узаконяване, съгласно §184 от ПРЗ към ЗИД на ЗУТ за 
строежите за които има вече одобрени проекти и издадени разрешения 
за строеж на района, без ограничения на категорията по чл. 137, ал. 1 от 
ЗУТ, или мотивиран отказ по ред и условия предвидени в закона”.  

/за –26, против –0, въздържали се –0/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 10, 17.11.2010 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Собственост и стопанство” относно: 
  - учредяване на безвъзмездно право на ползване на  Основно 
училище „Захари Стоянов” и Математическа гимназия „Д-р Петър 
Берон”  върху  имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, кв. „Чайка”, 20 п.р., блок 50. 
  - учредяване на безвъзмездно право на ползване на ОУ „Иван 
Рилски”   върху следните имоти-частна общинска собственост: 
бул. „Вл. Варненчик”, блок 25, ет.1, 
бул. „Вл. Варненчик”, блок 24, вх. А,  
бул. „Вл. Варненчик”, блок 54, вх. Б, ет. 2 
бул. „Вл. Варненчик”, блок, 23, вх. В, ет. 1 
 - учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Агенция за 
социално подпомагане” за нуждите на дирекция „Социално подпомагане” 
- Варна  върху следните имоти-частна общинска собственост: 

Апартамент № 10 с идентификатор 10135.5502.119.2.5 със застроена  
площ 102,36 кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ж.к. 
„Дружба”, бл.11, вх. Б, ет. 1. 

Апартамент № 11 с идентификатор 10135.5502.119.2.6 със застроена  
площ 102,36  кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ж.к. 
„Дружба”, бл.11, вх. Б, ет. 1.  
 - даване на съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление 
на Дом за стари хора „Гергана”, имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, КК „Св.Св. Константин и Елена”, Дом за стари 
хора „Гергана”, представляващ земя с площ 7600 кв.м.,  четириетажна 
масивна сграда със застроена площ 780 кв.м., едноетажна сграда-столова и 
кухненски блок със застроена площ 641 кв.м., едноетажна сграда-складове 
със застроена площ 67,50 кв.м., едноетажна сграда-пералня със застроена 
площ 122 кв.м. и 2 броя гаражи със застроена площ 42 кв.м.  

 - учредяване на безвъзмездно право на ползване  на  Народно  
читалище “Явин” - гр. Варна върху част от имот-частна общинска 



собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Хъшове” № 2 ъгъла с ул. 
„Мануш войвода”, 12-ти, п.р. по плана на гр. Варна, кв. 189. 
  - вземане на решение провеждане на  търг за продажба с тайно 
наддаване при условията и по реда на НРПУРОИ на колесен трактор 
марка Форд 655, собственост на “Обреди” ЕООД 
  - провеждане на процедура по отписване на имот – публична 
държавна собственост с административен адрес: гр.Варна, ул.”Цар 
Калоян” № 5 
  - даване на съгласие да бъдат бракувани ДМА собственост на 
"Пазари" ЕАД. 
 - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител за 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 330,00  кв. 
м. идеални части от УПИ № XIV – 387, целия с площ 660,00 кв. м., 
находящ се в община Варна, село Тополи, ул. „Коми” № 10 – А (десет – 
А), кв. 58. 
  - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител, 
във връзка с прекратяване на съсобственост, представляваща   3 921,00 м2 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5501.51  целия с площ  
7 179,00 м2, с административен адрес: гр. Варна, район “Аспарухово”, 
„Южна промишлена зона”. 
     - прекратяване на съсобственост на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, район “Аспарухово”, 
„Южна промишлена зона”, представляващ 3 921,00 м2 идеални части от 
ПИ с идентификатор 10135.5501.51. 
  - одобряване на пазарна оценка, във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, представляващ  ПИ № 10135.2554.525 с площ  473.00 м2., 
находящ се в гр. Варна, ул. „Дубровник” № 36. 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Дубровник” № 
36, представляващ ПИ № 10135.2554.525 с площ  473.00 м2. 

  - одобряване на пазарна оценка, във връзка с провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Академик Курчатов” № 30, представляващ  
ПИ № 10135.3515.1730 с площ  803.00 м2. 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик 
Курчатов” № 30, съставляващ ПИ № 10135.3515.1730 с площ  803.00 м2. 
  - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Григор Пърличев” № 11 



  - провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Григор 
Пърличев” № 11. 
  - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител за 
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 36,57 кв. 
м. идеални части от ПИ № 10135.2553.710, целия с площ 200,00 кв. м., 
находящ се в гр. Варна, ул. „Бяла мура” № 15  
  - одобряване на пазарна оценка на ограничено вещно право на строеж 
за едноетажна сграда – търговски обект  със застроена площ  170,00 м2  
върху недвижим имот, представляващ ПИ 10135.3512.89,  целия с площ  
362,00 м2, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост” – І-м.р., кв. 4 
  - учредяване на възмездно право на строеж върху общинска земя, 
представляваща ПИ 10135.3512.89,  целия с площ  362,00 м2, находящ се в 
гр. Варна, ж.к. „Младост” – І-м.р., кв. 4. 
  - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Академик Курчатов” № 30 „а”, представляващ  ПИ № 
10135.3515.1731 с площ  717.00 м2. 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик 
Курчатов” № 30 „а”, представляващ  ПИ № 10135.3515.1731 с площ  
717.00 м2. 
  - одобряване на пазарна оценка, изготвена от експерт оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот  
УПИ ХІ с площ  662.00 м2, находящ се в с. Тополи, ул. „Д-р Липов”, кв. 
19. 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване  за продажба на имот 
частна общинска собственост, находящ се в с. Тополи , ул. „Д-р Липов”, 
кв. 19, УПИ ХІ с площ 662.00 м2 . 

  -одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ  ПИ № 
10135.5504.501 с площ 510,00 м2, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Аспарухово”, ул. „Борис Киряков”. 
  - провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Аспарухово”, ул. „Борис Киряков”, представляващ  ПИ с 
идентификатор № 10135.5504.501 с площ 510,00 м2. 
- одобряване на пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, 



представляващ ПИ № 10135.5403.711, с площ 560,00 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, м.”Боровец-юг” 
  - провеждане на търг с явно наддаване за продажба на  недвижим 
имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, м.”Боровец–
юг”, представляващ ПИ № 10135.5403.711, с площ 560,00 кв.м. 

- възлагане на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД да проведе 
консултации и ангажира втори процесуален представител, във връзка с 
търговско дело по иск на Фирма “Виа Монеда” ООД срещу “Пазари 
“ЕАД  
 - одобряване на пазарна оценка за недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Виница”, ул. „Морска звезда” 
№ 5, представляващ земя – 405,00 кв. м. идеални части от ПИ № 
10135.2575.950.  
 - одобряване на пазарна оценка за недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, подрайон 16, ул. „Белински” №  7, 
представляващ земя – 145,00 кв. м. идеални части от ПИ № 
10135.3515.454. 
 - одобряване на пазарната оценка, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
на 46.00  м2 идеални части от ПИ 10135.2510.1521 целия с площ  924.00 м2, 
с административен адрес в гр. Варна, с.о „Добрева чешма”. 
 - одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 49.00 м2 идеални части от ПИ 10135.2510.1694, целия с 
площ  258.00 м2, с административен адрес в гр. Варна, с.о „Добрева 
чешма”. 
 - одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна 
на 25.00 м2  идеални части от ПИ 10135.2554.221 целия с площ  489.00 м2,  
с административен адрес  гр. Варна, ул. „Дубровник” № 39 –А.  

- одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
на  133,00 м2  идеални части от ПИ № 10135.2575.61 целия с площ 723,00 
м2, с административен адрес  гр. Варна, кв. Виница, ул. „Добри Христов” 
№ 12.  
 - одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
на 52.00 м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2520.5398, целия с 
площ  792.00 м2, находящ се в гр. Варна, с.о. „Траката”. 

- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане 
на търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, 
представляващ УПИ № ІХ-231, с площ 1061,40 кв.м., находящ се в община 
Варна, с.Константиново, ул.”Мусала” УПИ №ІХ-231, кв.50.  



 - одобряване на пазарна оценка, и вземане на решение за провеждане 
на търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, 
представляващ ПИ №10135.5549.2070, с площ 251,00 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, с.о. “Прибой”.  
 - даване на съгласие за подписване на анекс към Договори за наем № 
Д-8-9200/411/19.05.2008г., № Д-8-9200/412/19.05.2008г. и № Д-8-
9200/413/19.05.2008г., за ползване на павилиони № 75, 84 и 76, находящи 
се  в гр. Варна,  ж.к. „Младост”, Търговски комплекс „Младост І” (зад 
Мебелна палата”).  

- одобряване на пазарна оценка, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка, с която е определена пазарна стойност на земя  с 
площ  18,13 м2 идеални части от 499,00 м2 , със застроена площ на 
жилищна сграда с идентификатор № 10135.1504.27.11, разположена в 
имот-частна общинска собственост с идентификатор № 10135.1504.27 
целия с площ 6 773,00, находящ се в  гр. Варна, ул. „Радко Димитриев” 
№ 13. 

- отмяна на Решения на Общински съвет – Варна № 2204-5 и 2205-5 
от Протокол № 23/19.05.2010 г., вземане на решение за одобряване на 
пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване  на съсобственост 
чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, представляваща  
169.00кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2575.1454, целия 
с площ  889.00 м2 с административен адрес, кв. Виница, ул. „Обзор” № 18, 
гр. Варна. 

- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ 9,00 м2 идеални части от ПИ № 10135.5502.46, 
целия с площ  394,00 м2, с административен адрес  гр. Варна, кв. 
Аспарухово, ул. „Белгород” № 7  

- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ ПИ № 10135.5403.3933 с площ 369,00 кв. м., 
находящ се в гр. Варна, м. „Боровец – юг”. 

- вземане на решение за създаване на  Амбулатория Медицински 
център за специализирана медицинска помощ „Очен Медицински 
център Варна” ЕООД с едноличен собственик на капитала „СБОБАЛ-
Варна” ЕООД. 
  

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

 

 



Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 2729-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 
ал.5 от ЗОС, във връзка с чл.48, ал. 1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № Д-3-9200/590/03.09.2010г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на  Основно училище 
„Захари Стоянов” и Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”  върху  
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Чайка”, 20 
п.р., блок 50, представляващ три помещения, коридор и сервизни помещения 
със застроена площ 101 (сто и един) кв.м., разположени в подблоковото 
пространство на 5-етажен жилищен блок – предмет на АОС № 23/02.12.1996г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Основно училище 
„Захари Стоянов” и Математическа гимназия „Д-р Петър Берон”   за 
образователни нужди  за срок от 10 (десет) години.  

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху описания  
имот. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против –0, въздържали се –2, отсъстват –12/ 

 
 
 
 
 

2730-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 
ал.4 и ал. 5 от ЗОС, във връзка с чл.48, ал. 1, т.2 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-3-9200/377/11.03.2010г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на ОУ 
„Иван Рилски”   върху следните имоти-частна общинска собственост: 

- бул. „Вл. Варненчик”, блок 25, ет.1, представляващ детска занималня 
със застроена площ 138,16 кв.м., състояща се от входно антре, преддверие със 
съблекални, две учебни стаи, два санитарни възела и стая за учителя – 
предмет на АОС № 592/30.04.1998г.; 

- бул. „Вл. Варненчик”, блок 24, вх. А, представляващ  занималня със 
застроена площ 138,19 кв.м., състояща се от входно антре, гардероб, стая за 
учителя, сервизни помещения, занималня и игрална – предмет на АОС № 
2055/23.04.2001г.; 

- бул. „Вл. Варненчик”, блок 54, вх. Б, ет. 2, представляващ  занималня 
със застроена площ 91,33 кв.м., състояща се от три стаи, килер, умивалня, два 



тоалета, коридор и два балкона, както и изба с площ 1,85 кв.м. – предмет на 
АОС № 2245/17.12.2001г.; 

- бул. „Вл. Варненчик”, блок, 23, вх. В, ет. 1, представляващ занималня 
със застроена площ 154,93 кв.м., състояща се от коридор, игрална, четири 
кабинета, умивалня, две антрета, два тоалета и три балкона – предмет на АОС 
№ 2067/21.05.2001г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на ОУ „Иван Рилски”    за 
образователни нужди  за срок от 10 (десет) години.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването 
на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на ползване 
върху описаните имоти. 

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

 
 
 
 
 
 2731-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и  чл. 39, ал. 5 от 
ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, § 35 и §36 от ЗСП и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-2400/111/21.10.2010 г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на „Агенция за 
социално подпомагане” за нуждите на дирекция „Социално подпомагане” - 
Варна  върху следните имоти-частна общинска собственост: 

- Апартамент № 10 с идентификатор 10135.5502.119.2.5 със застроена  
площ 102,36 (сто и две цяло тридесет и шест стотни) кв.м., състоящ се от  три 
стаи, кухня, баня, тоалет, килер, коридор и изба с площ 15 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ж.к. „Дружба”, бл.11, вх. Б, ет. 1 - предмет на 
АОС № 1614/23.02.2000г.    

- Апартамент № 11 с идентификатор 10135.5502.119.2.6 със застроена  
площ 102,36 (сто и две цяло тридесет и шест стотни)  кв.м., състоящ се от  три 
стаи, кухня, баня, тоалет, килер, коридор и изба с площ 15 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ж.к. „Дружба”, бл.11, вх. Б, ет. 1   - предмет на 
АОС № 1615/23.02.2000г  

Имотите се предоставят   за срок от 10 (десет) години.   
Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването 

на договор за безвъзмездно право на ползване върху описаните имоти. 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –37, против –0, въздържали се –1, отсъстват –13/ 

 
 
 
 



 
 2732-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 
ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № СДЖ-10-9303/57/18.10.2010 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление 
на Дом за стари хора „Гергана” с ЕИК по БУЛСТАТ 0000934421488, 
представляван от Филип Димитров Щерев-Управител,  имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, КК „Св.Св. Константин и Елена”, Дом за 
стари хора „Гергана”,  представляващ земя с площ 7600 (седем хиляди и 
шестстотин) кв.м.,  четириетажна масивна сграда със застроена площ 780 
(седемстотин и осемдесет) кв.м., ведно с изградените върху нея: едноетажна 
сграда-столова и кухненски блок  със застроена площ 641 (шестстотин 
четиридесет и един) кв.м., едноетажна сграда-складове със застроена площ 
67,50 (шестдесет и седем цяло и петдесет стотни) кв.м., едноетажна сграда-
пералня със застроена площ 122 (сто двадесет и два) кв.м. и 2 броя гаражи със 
застроена площ 42 (четиридесет и два)  кв.м. 

Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 
1824/09.06.2000г.  

Безвъзмездното управление се учредява на Дом за стари хора „Гергана” за 
срок от 10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването 
на заповед  за безвъзмездно управление на Дом за стари хора „Гергана”. 

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

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

2733-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 
ал.4 от ЗОС, във връзка с чл.48, ал. 1, т.2 от НРПУРОИ и по предложение 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-7300/29/05.03.2010 г., Общински съвет 
– Варна учредява безвъзмездно право на ползване  на  Народно  читалище 
“Явин” - гр. Варна върху част от имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Хъшове” № 2 ъгъла с ул. „Мануш войвода”, 12-
ти, п.р. по плана на гр. Варна, кв. 189, представляващ едноетажна сграда-клуб 
със застроена площ 309 кв.м., а именно: голяма зала със сцена, входен 
вестибюл и сервизни помещения с обща застроена площ 180,25 кв.м.  
Граници на имота: ул. „Хъшове”, ул. „Мануш войвода”, двор на ел. 
подстанция. 



За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 
1963/19.04.2001г. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на Народно читалище 
“Явин” -гр. Варна за срок от 10 (десет) години.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването 
на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на ползване 
върху описания имот, като се заложи условие - Народно читалище „Явин” да 
извърши ремонт за своя сметка съобразно изготвена количествено стойностна 
сметка на помещенията в срок от две години, след подписване на договора.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –19, против –5, въздържали се –8, отсъстват –19/ 

 Решението не се приема. 
 
 
 
 
 

2734-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от Любчо Любчев - 
управител на “Обреди” ЕООД с вх. № ОС-10-9901/22/23.09.2010 г., 
Общински съвет – Варна решава “Обреди” ЕООД да проведе търг за 
продажба с тайно наддаване при условията и по реда на НРПУРОИ на 
колесен трактор марка Форд 655, с регистрационен № 01223 В, рама № 
R302HO, произведен през 1993 г.  

Пазарната цена на трактор марка Форд 655, собственост на търговското 
дружество да бъде определена от лицензиран експерт-оценител. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –30, против –0, въздържали се –2, отсъстват –19/ 

 
 
 
 
 

2735-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.78, ал.3 от ЗДС, 
чл.110, ал.1 от ППЗДС и във връзка с решение № 1948-2 по Протокол № 
20/17.02.2010 г. на Общински съвет – Варна, с което е приета “Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2010 г.”, раздел ІV-ти “Имоти, които Община Варна  ще придобие в 
собственост и способи за придобиването им”, т.7 от раздел „Деактуване на 
имоти държавна собственост” и по предложение на Кмета на Община 



Варна с вх. № РД-10-9302/107/20.09.2010 г., Общински съвет – Варна 
задължава Кмета на Община Варна да проведе процедура по отписване на 
имот – публична държавна собственост с административен адрес: 
гр.Варна, ул.”Цар Калоян” № 5, представляващ земя с площ 252 кв.м.; 
Административна сграда със ЗП=182 кв.м., ет. 2, конструкция 
полумасивна; Пристройка със ЗП=33 кв.м., 1ет., конструкция полумасивна, 
разположени в ПИ № 1, кв.59 по плана на 8-ми п.р. на гр.Варна, предмет на 
АДС № 1855/1998 г. 

Отписването на имота по АДС № 1855/1998 г. да бъде в полза на 
Община Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна, след 
приключване на процедурата по отписване на гореописания имот като 
държавна собственост, да състави акт за публична общинска собственост. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –31, против –0, въздържали се –2, отсъстват –18/ 

 
 
 
 
 

2736-8. На основание чл.46, ал.1 от Правилник за организацията и 
дейността на общинския съвет-Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-
Варна решава да удължи работното време за провеждане на ХХVІІІ 
заседание до 18.00 часа. 
 /за-37, против-1, въздържали се-1/ 

 
 
 
 
 
 2737-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 
1 НРУПСОВЧКТД и по повод на докладна записка вх. № ОС-10-
9901/20/10.09.2010 год. от Владимир Йорданов Михалчев – Прокурист на 
"Пазари" ЕАД, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат бракувани 
ДМА собственост на дружеството, съгласно приложение № 1.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –34, против –0, въздържали се –0, отсъстват –17, 
не участва в гласуването-1/ 

 
 
 
 



 
 2738-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
28207/29.09.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е 
определена пазарна стойност в размер на 4 830,00 (четири хиляди осемстотин 
и тридесет) лева без включен ДДС за недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ 330,00 (триста и тридесет) кв. м. идеални части 
от УПИ № XIV – 387 (четиринадесет – триста осемдесет и седем), целия с 
площ 660,00 (шестстотин и шестдесет) кв. м., находящ се в община Варна, 
село Тополи, ул. „Коми” № 10 – А (десет – А), кв. 58 (петдесет и осем), при 
пазарна стойност без включен ДДС на 1,00 (един) кв. м. възлизаща на 14,64 
(четиринадесет лева и шестдесет и четири стотинки) лева, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 
29 от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за -28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

 2739-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 52136/07.09.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща   
3 921,00 (три хиляди деветстотин двадесет и един) м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5501.51(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и едно.петдесет и едно)  целия с площ  7 179,00(седем хиляди сто 
седемдесет и девет) м2, с административен адрес: гр. Варна, район 
“Аспарухово”, „Южна промишлена зона”, в размер на  331 400,00 (триста 
тридесет и една хиляди и четиристотин) лева, без включен   ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) м2 84,52 (осемдесет и четири лева и петдесет и две 
стотинки) лева – 43,34 Евро. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 



 2740-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 
ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 52136/07.09.2010 г., 
Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН” ООД  
вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията по ф.д № 
839/2004, ЕИК 020916641, със седалище  и адрес на управление: гр. Варна, 
жк. „Владислав Варненчик”, ул. „Атанас Москов” № 3, ет. 3, представлявано 
от Валентин Димитров Вълев, ЕГН 6010221020 и Парашкева Добрева Вълева, 
ЕГН 5909253552 чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, район “Аспарухово”, „Южна промишлена 
зона”, представляващ 3 921,00 (три хиляди деветстотин двадесет и един) м2 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5501.51(десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и едно.петдесет и едно)  целия с площ  
7 179,00(седем хиляди сто седемдесет и девет) м2, при граници на имота: ПИ 
5501.124 (пет хиляди петстотин и едно, сто двадесет и четири), ПИ 5501.52 
(пет хиляди петстотин и едно, петдесет и две), ПИ 5501.50 (пет хиляди 
петстотин и едно, петдесет), ПИ 5501.45 (пет хиляди петстотин и едно, 
четиридесет и пет), ПИ 5501.54 (пет хиляди петстотин и едно, петдесет и 
четири) 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5452/16.12.2008 г. 

   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от  331 400,00 (триста тридесет и една хиляди и четиристотин) лева, 
без включен ДДС. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

 2741-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОБС- 10-9303/174/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
– частна общинска собственост, представляващ  ПИ № 10135.2554.525 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.петстотин 
двадесет и пет)  с площ  473.00 (четиристотин седемдесет и три) м2., находящ 



се в гр. Варна, ул. „Дубровник” № 36, при граници:  ПИ № 10135.2554.240 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
четири.двеста и четиридесет), ПИ № 10135.2554.241 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.двеста и четиридесет 
и едно), ПИ № 10135.2554.239(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и четири.двеста и тридесет и девет), ПИ № 
10135.2554.46(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
и четири.четиридесет и шест) в размер на  292 585,00 (двеста деветдесет и две 
хиляди петстотин осемдесет и пет) лева , без  включено ДДС, при пазарна 
стойност на  1/един/ кв.м. - 618,57 (шестстотин и осемнадесет лева и петдесет 
и седем стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
  
 
 
 
 2742-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОБС- 10-9303/174/19.10.2010 г., Общински 
съвет - Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване   за 
продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Дубровник” № 36, представляващ ПИ № 10135.2554.525 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.петстотин двадесет и 
пет)  с площ  473.00 (четиристотин седемдесет и три) м2, при граници:  ПИ № 
10135.2554.240 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири.двеста и четиридесет), ПИ № 10135.2554.241 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.двеста и 
четиридесет и едно), ПИ № 10135.2554.239(десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.двеста и тридесет и девет), ПИ № 
10135.2554.46(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
и четири.четиридесет и шест) 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 4484/2007 г. 
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 

наддаване при начална тръжна цена  на 292 585,00 (двеста деветдесет и две 
хиляди петстотин осемдесет и пет) лева, без  включено ДДС. Стъпка на 
наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  29 258,50 (двадесет 
и девет хиляди двеста петдесет и осем и петдесет стотинки) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 29 258,50 
(двадесет и девет хиляди двеста петдесет и осем и петдесет стотинки) лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от  500,00 (петстотин) лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 
  
 
 
 
 
 2743-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-9302/122/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик 
Курчатов” № 30, представляващ  ПИ № 10135.3515.1730 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда седемстотин и 
тридесет)  с площ  803.00 (осемстотин и три) м2., при граници:  ПИ № 
10135.3515.804 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет. осемстотин и четири), ПИ № 10135.3514.396 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и четиринадесет. триста деветдесет и 
шест), ПИ № 10135.3515.1731 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и петнадесет. хиляда седемстотин тридесет и един), ПИ № 
10135.3515.904 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет. деветстотин и четири), ПИ № 10135.3515.803 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет. осемстотин и три) в 
размер на  233 000,00 (двеста тридесет и три хиляди) лева , без  включен ДДС, 



при пазарна стойност на 1 (един) м2  - 290,16 (двеста и деветдесет лева и 
шестнадесет стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 
 

 
 2744-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/122/19.10.2010 г., Общински 
съвет - Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване   за 
продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Академик Курчатов” № 30, съставляващ ПИ № 10135.3515.1730 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда 
седемстотин и тридесет)  с площ  803.00 (осемстотин и три) м2., при граници:  
ПИ № 10135.3515.804 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин 
и петнадесет. осемстотин и четири), ПИ № 10135.3514.396 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и четиринадесет. триста деветдесет и 
шест), ПИ № 10135.3515.1731 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и петнадесет. хиляда седемстотин тридесет и един), ПИ № 
10135.3515.904 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет. деветстотин и четири), ПИ № 10135.3515.803 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет. осемстотин и три) 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5033/04.11.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на 233 000,00 (двеста тридесет и три 
хиляди) лева , без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена  в размер на  23 300,00 (двадесет и три хиляди и триста) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

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

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

документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на  23 300,00 
(двадесет и три хиляди и триста) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна; 

 2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от  500,00 (петстотин) лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна. 



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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 
 
 
 

 2745-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета  на Община Варна с 
вх. № ОБС-10-9303/173/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Григор 
Пърличев” № 11, представляващ  сгради и земя: 

1. сгради: 
 - жилищна сграда, състояща се от един етаж и избени помещения, със 

застроена площ на етажа – 57,70  (петдесет и седем цяло и седемдесет 
стотни)м2; и застроена площ на избените помещения – 47,00 (четиридесет и 
седем цяло) м2 

- пристройка към жилищна сграда със застроена площ 20,45 
(двадесет цяло и четиридесет и пет стотни) м2 

- баня и тоалет със застроена площ 2,20 (две цяло и двадесет 
стотни) м2; 

- складово помещение със застроена площ 5,60 (пет цяло и 
шестдесет стотни) м2; 

2. земя: 
 – УПИ V-8 (пет – римско – осем) с площ 204,00 (двеста и четири) м2;, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Григор Пърличев” № 11, при граници:  УПИ ІV-7 
(четири римско-седем), ул. „Григор Пърличев”, УПИ ХІ-11,12 (единадесет 
римско – единадесет, дванадесет) УПИ ІХ-1 (девет-едно) в размер на  
147 740,00 (сто четиридесет и седем  хиляди  седемстотин и четиридесет) лева 
, без  включено ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  земя  497,30 
(четиристотин деветдесет и седем лева и тридесет стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 



 
 2746-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на 
Кмета  на Община Варна с вх. № ОБС-10-9303/173/19.10.2010 г., Общински 
съвет - Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване   за 
продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Григор Пърличев” № 11, представляващ  сгради и земя: 

1. сгради: 
 - жилищна сграда, състояща се от един етаж и избени помещения, със 

застроена площ на етажа – 57,70  (петдесет и седем цяло и седемдесет 
стотни)м2; и застроена площ на избените помещения – 47,00 (четиридесет и 
седем цяло) м2 

- пристройка към жилищна сграда със застроена площ 20,45 
(двадесет цяло и четиридесет и пет стотни) м2 

- баня и тоалет със застроена площ 2,20 (две цяло и двадесет 
стотни) м2; 

- складово помещение със застроена площ 5,60 (пет цяло и 
шестдесет стотни) м2; 

2. земя: 
 – УПИ V-8 (пет – римско – осем) с площ 204,00 (двеста и четири) м2;, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Григор Пърличев” № 11, при граници:  УПИ ІV-7 
(четири римско-седем), ул. „Григор Пърличев”, УПИ ХІ-11,12 (единадесет 
римско – единадесет, дванадесет) УПИ ІХ-1 (девет-едно). 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
4441/11.06.2007 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на  147 740,00 (сто четиридесет и седем  
хиляди  седемстотин и четиридесет) лева, без  включено ДДС. Стъпка на 
наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  14 774,00 
(четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

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

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

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

за вписване на едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/, а за 



фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър – актуално 
удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или заверено от участника – 
физическо лице, копие от лична карта; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 14 774,00 
(четиринадесет хиляди седемстотин седемдесет и четири)  лева, платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от  500,00 (петстотин) лева., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна. 



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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 
 
 
 

 2747-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
29627/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е 
определена пазарна стойност в размер на 9 900,00 (девет хиляди и 
деветстотин) лева без включен ДДС за недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ 36,57 (тридесет и шест цяло и петдесет и седем 
стотни) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.2553.710 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.седемстотин и десет), 
целия с площ 200,00 (двеста) кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Бяла мура” 
№ 15 (петнадесет), подрайон 26 (двадесет и шест), кв. 1081 (хиляда осемдесет 
и едно), при пазарна стойност без включен ДДС на 1,00 (един) кв. м. 
възлизаща на 270,71 (двеста и седемдесет лева и седемдесет и една стотинки) 
лева, във връзка с реализиране на продажба на описания недвижим имот на 
Сергей Пейчев Георгиев на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, по реда на чл. 29 
от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

 2748-8. На основание чл. 21,  ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 



вх. № ЗАО 22024/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка на ограничено вещно право на строеж за едноетажна сграда – 
търговски обект  със застроена площ  170,00  (сто и седемдесет) м2  върху 
недвижим имот, представляващ Поземлен имот (ПИ) 10135.3512.89  (десет 
хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и дванадесет.осемдесет и 
девет) идентичен с Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-за общ.обс. целия с площ  
362,00 (триста шестдесет и два) м2, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост” – 
І-м.р., кв. 4, при граници на имота:  ПИ 10135.3512.86 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. осемдесет и шест); ПИ 
10135.3512.90 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
дванадесет. деветдесет); ПИ 10135.3512.88(десет хиляди сто тридесет и пет. 
три хиляди петстотин и дванадесет. осемдесет и осем); ПИ 10135.3512.87 
(десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. 
осемдесет и седем) в размер на  97 900,00 (деветдесет и седем хиляди и 
деветстотин) лева,  без  включено ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  
575,88 (петстотин седемдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки) лева, 
без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
  
 
 2749-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от 
ЗОС, чл. 38, ал. 1, т. 4 от НРПУРОИ, във връзка с § 17, ал. 2, изречение второ 
от ПР на ЗУТ, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
22024/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна  решава да бъде учредено 
възмездно право на строеж върху общинска земя, по АОС 2410/20.08.2002 г., 
представляваща ПИ 10135.3512.89  (десет хиляди сто тридесет и пет. три 
хиляди петстотин и дванадесет.осемдесет и девет) идентичен с Урегулиран 
поземлен имот (УПИ) І-за общ.обс. целия с площ  362,00 (триста шестдесет и 
два) м2, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Младост” – І-м.р., кв. 4, при граници 
на имота:  ПИ 10135.3512.86 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди 
петстотин и дванадесет. осемдесет и шест); ПИ 10135.3512.90 (десет хиляди 
сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. деветдесет); ПИ 
10135.3512.88(десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
дванадесет. осемдесет и осем); ПИ 10135.3512.87 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. осемдесет и седем), находящ се в 
гр. Варна, ж.к. „Младост” – І-м.р., кв. 4 , при граници на имота:  ПИ 
10135.3512.86 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
дванадесет. осемдесет и шест); ПИ 10135.3512.90 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. деветдесет); ПИ 



10135.3512.88(десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
дванадесет. осемдесет и осем); ПИ 10135.3512.87 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. осемдесет и седем), за 
съществуваща едноетажна сграда със застроена площ  170,00 (сто и 
седемдесет) м2 . 

   Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от  
97 900,00 (деветдесет и седем хиляди и деветстотин) лева,  без  включен  ДДС 
на „ВИВ-95” ЕООД, вписано в търговския регистър при Агенцията по 
вписванията под № 11, том/стр. 167/55 по ф.д № 3933/1989 г., БУЛСТАТ 
102034785, със седалище  и адрес на управление:гр. Варна, ул. „Братя 
Шкорпил” 27, с управляващ и представляващ  Илия Захариев Кръстев  и ЕТ 
„Вики – Илия Кръстев”, вписано в търговския регистър при Агенцията по 
вписванията под № 22, том/стр. 10/110 по ф.д № 393/1989 г., БУЛСТАТ 
020966854, със седалище  и адрес на управление:гр. Варна, ул. „Братя 
Шкорпил” 27,  с управляващ и представляващ  Илия Захариев Кръстев. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

 2750-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-9302/120/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
– частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик 
Курчатов” № 30 „а”, представляващ  ПИ № 10135.3515.1731 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда седемстотин 
тридесет и едно)  с площ  717.00 (седемстотин и седемнадесет) м2., при 
граници:  ПИ № 10135.3515.1730 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и петнадесет. хиляда седемстотин и тридесет), бул. „Академик 
Игор Курчатов”, ПИ № 10135.3515.1732 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и петнадесет. хиляда седемстотин и тридесет), ПИ № 
10135.3514.396 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
четиринадесет.триста деветдесет и шест), ПИ № 10135.3515.904 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет. деветстотин и 
четири) в размер на  209 060,00 (двеста и девет хиляди и шестдесет) лева , без  



включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  292,00 (двеста и 
деветдесет и два) лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 
 
 
 
2751-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 

във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/120/19.10.2010 г., Общински 
съвет - Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване   за 
продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Академик Курчатов” № 30 „а”, представляващ  ПИ № 10135.3515.1731 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда 
седемстотин тридесет и едно)  с площ  717.00 (осемстотин и седемнадесет) 
м2., при граници:  ПИ № 10135.3515.1730 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и петнадесет. хиляда седемстотин и тридесет), бул. 
„Академик Игор Курчатов”, ПИ № 10135.3515.1732 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет. хиляда седемстотин и 
тридесет и две), ПИ № 10135.3514.396 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и четиринадесет.триста деветдесет и шест), ПИ № 
10135.3515.904 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет. деветстотин и четири) 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5034/01.10.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на 209 060,00 (двеста и девет хиляди и 
шестдесет) лева , без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена  в размер на  20 906,00 (двадесет хиляди деветстотин и шест) 
лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

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

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

документи; 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на  20 906,00 
(двадесет хиляди деветстотин и шест)  лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна; 

 2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от  500,00 (петстотин) лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 



BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 
 
 
 
 
 
 2752-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-94.П/119/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 
– частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот  
УПИ ХІ (единадесет) с площ  662.00 (шестстотин шестдесет и два) м2, 
находящ се в с. Тополи, ул. „Д-р Липов”, кв. 19, при граници: УПИ ХVІІІ 
(осемнадесет),  УПИ Х (десет) ул. „Д-р Липов”,  УПИ ХІІ (дванадесет), УПИ 
ХVІ (шестнадесет) и УПИ ХVІІ (седемнадесет) в размер на  64 267,00 
(шестдесет и четири хиляди двеста шестдесет и седем ) лева, без  включено 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 97,08 (деветдесет и  седем лева и 
осем стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 
 
 
 

 2753-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-94.П/119/19.10.2010 г.,   Общински съвет - 
Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване  за продажба на 
имот частна общинска собственост, находящ се в с. Тополи , ул. „Д-р 
Липов”, кв. 19, УПИ ХІ (единадесет) с площ  662.00 (шестстотин шестдесет и 



два) м2 , при граници:  УПИ ХVІІІ (осемнадесет),  УПИ Х (десет) ул. „Д-р 
Липов”,  УПИ ХІІ (дванадесет), УПИ ХVІ (шестнадесет) и УПИ ХVІІ 
(седемнадесет) 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6161/02.07.2010 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 64 267,00 (шестдесет и четири хиляди 
двеста шестдесет и седем ) лева, без  включено ДДС. Стъпка на наддаване – 
10 % от началната тръжна цена  в размер на  6 426,70 ( шест хиляди 
четиристотин двадесет и шест лева и седемдесет стотинки) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 6 426,70 ( шест 
хиляди четиристотин двадесет и шест лева и седемдесет стотинки) лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от  500,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 
 
 
 
 
 
 2754-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-94.Ю/33/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот 



– частна общинска собственост, представляващ  ПИ с идентификатор № 
10135.5504.501 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и 
четири.петстотин и едно) с площ 510,00 (петстотин и десет) м2, находящ се в 
гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Борис Киряков”, при граници:  ПИ № 
10135.5203.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди двеста и три. 
седем), ПИ № 10135.5504.508 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и четири.петстотин и осем),  ПИ № 10135.5504.500 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и четири.петстотин), ПИ № 
10135.5203.17 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди двеста и 
три.седемнадесет) в размер на  148 500,00 (сто четиридесет и осем и 
петстотин) лева , без  включено ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 – 
291,18 (двеста деветдесет и един лева и осемнадесет стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 
 
 
 
 
 

2755-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. от ЗОС, 
във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-94.Ю/33/19.10.2010 г., Общински 
съвет - Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване   за 
продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. 
„Аспарухово”, ул. „Борис Киряков”, представляващ  ПИ с идентификатор 
№ 10135.5504.501 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и 
четири.петстотин и едно) с площ 510,00 (петстотин и десет) м2, при граници:  
ПИ № 10135.5203.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди двеста и три. 
седем), ПИ № 10135.5504.508 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и четири.петстотин и осем),  ПИ № 10135.5504.500 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и четири.петстотин), ПИ № 
10135.5203.17 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди двеста и 
три.седемнадесет). 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6158/02.07.2010 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на  148 500,00 (сто четиридесет и осем и 
петстотин) лева , без  включено ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на  14 850,00 (четиринадесет хиляди 
осемстотин и петдесет) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 14 850,00 
(четиринадесет хиляди осемстотин и петдесет)  лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от  500,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 
 

 
  
 
 
 2756-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-9303/1083/19.10.2010 г., Общински съвет - Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ № 
10135.5403.711(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и 
три.седемстотин и единадесет), с площ 560,00 (петстотин и шестдесет)кв.м., 
находящ се в гр. Варна, м.”Боровец-юг”, при граници: ПИ 
№10135.5403.9633, ПИ №10135.5403.712, ПИ № 10135.5403.715, ПИ 
№10135.5403.716, ПИ №10135.5403.717, ПИ №10135.5403.710 в размер на 
40 600.00(четиридесет хиляди и шестстотин)лв. без ДДС при пазарна 
стойност на 1 кв.м. – 72.50 (седемдесет и два лв. и петдесет стотинки) лева, 
без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 
 
 
 
 



 
 2757-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-10-9303/1083/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна общинска 
собственост,  находящ се  в  гр.Варна, м.”Боровец–юг”, представляващ ПИ 
№ 10135.5403.711 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
и три.седемстотин и единадесет), с площ 560,00(петстотин и шестдесет) кв.м., 
при граници: ПИ №10135.5403.9633, ПИ №10135.5403.712, ПИ № 
10135.5403.715, ПИ  №10135.5403.716,  ПИ  №10135.5403.717, ПИ 
№10135.5403.710.  

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
6017/19.02.2010 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 40 600,00(четиридесет хиляди и шестстотин) лева 
без ДДС.  

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 4 060,00 (четири хиляди и шестдесет)лв.  
при следните  

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 060,00(четири 
хиляди и шестдесет)лв., платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и 
BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 250,00(двеста и петдесет) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане:  

44 70 00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.  
*  Документите за участие в търга да са издадени в срока от публикуване 

на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 
 
 
 
 
 



2758-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
препоръчва на Съвета на директорите на “Пазари” ЕАД да проведе 
консултации и ако прецени да ангажира втори процесуален представител по 
т.д. № 518/2010 г. на ВОС по иск на Фирма “Виа Монеда” ООД срещу 
“Пазари “ЕАД и да запознае Общински  съвет – Варна с решението си. 

/за –27, против –3, въздържали се –2/ 
 
 
 
 
 

2759-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
3034/18.10.2010 г., Общински съвет – Варна, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран 
експерт – оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена 
пазарна стойност в размер на 28 500,00 (двадесет и осем хиляди и петстотин) 
лева без включен ДДС за недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, кв. „Виница”, ул. „Морска звезда” № 5 (пет), 
представляващ земя – 405,00 (четиристотин и пет) кв. м. идеални части от ПИ 
№ 10135.2575.950 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.деветстотин и петдесет), целия с площ 810,00 (осемстотин и 
десет) кв. м., при пазарна стойност без включен ДДС на 1,00 (един) кв. м. – 
70,37 (седемдесет лева и тридесет и седем стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

2760-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
44733/18.10.2010 г., Общински съвет – Варна, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран 
експерт – оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена 
пазарна стойност в размер на 23 670,00 (двадесет и три хиляди шестстотин и 
седемдесет) лева без включен ДДС за недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, подрайон 16 (шестнадесет), ул. 
„Белински” № 7 (седем), представляващ земя – 145,00 (сто четиридесет и 
пет) кв. м. идеални части от ПИ № 10135.3515.454 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.четиристотин петдесет и четири), 
целия с площ 153,00 (сто петдесет и три) кв. м., при пазарна стойност без 



включен ДДС на 1 (един) кв. м. – 163,24 (сто шестдесет и три лева и двадесет 
и четири стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

2761-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 1234/18.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
46.00  (четиридесет и шест) м2 идеални части от ПИ 10135.2510.1521 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.хиляда петстотин 
двадесет и едно) целия с площ  924.00 (деветстотин двадесет и четири) м2, с 
административен адрес в гр. Варна, с.о „Добрева чешма”,  в размер на  
3 500,00 (три хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) м2 - 76,09 (седемдесет и  шест  лева и девет стотинки) 
лева. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

2762-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 
ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 1234/18.10.2010 г., 
Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна Данаил Димитров Димитров, с 
постоянен адрес с. Поповци, община Габрово, чрез продажба  на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, с.о „Добрева 
чешма”,  представляващ 46.00  (четиридесет и шест) м2 идеални части от ПИ 
10135.2510.1521 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.хиляда петстотин двадесет и едно) целия с площ  924.00 (деветстотин 
двадесет и четири) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.2510.1522 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет. хиляда петстотин 
двадесет и две), ПИ № 10135.2060.256 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и десет. двеста петдесет и шест), ПИ № 10135.2060.157 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет. сто петдесет и 



седем), ПИ № 10135.2510.9063 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и десет. девет хиляди и шестдесет и три), ПИ № 10135.2510.644 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет. шестстотин 
четиридесет и четири), ПИ № 10135.2510.1694 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и десет. хиляда шестстотин деветдесет и четири), 
ПИ № 10135.2510.9062 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и десет. девет хиляди и шестдесет и две), ПИ № 10135.2510.643 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет. шестстотин 
четиридесет и три) на съсобственика  Данаил Димитров Димитров. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5855/30.10.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от на  3 500,00 (три хиляди и петстотин)  лева, без включен ДДС  на  
 Данаил Димитров Димитров.    
 Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването 
на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
извършване на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 

2763-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 1234/18.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
49.00  (четиридесет и девет) м2 идеални части от ПИ 10135.2510.1694 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет.хиляда шестстотин 
шестстотин деветдесет и четири) целия с площ  258.00 (двеста петдесет и 
осем) м2, с административен адрес: гр. Варна, с.о „Добрева чешма”, в размер 
на 3 800,00 (три хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) м2 – 77,55 (седемдесет и седем лева и петдесет и пет 
стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 



 2764-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 
ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 1234/18.10.2010 г., 
Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна Данаил Димитров Димитров, с 
постоянен адрес с. Поповци, община Габрово, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, с.о „Добрева 
чешма”,  представляващ 49.00  (четиридесет и девет) м2 идеални части от ПИ 
10135.2510.1694 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет.хиляда петстотин шестстотин деветдесет и четири), целия с площ 
258.00 (двеста петдесет и осем) м2, при граници на имота: ПИ № 
10135.2510.1521 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет. хиляда петстотин двадесет и едно), ПИ № 10135.2510.644 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и десет. шестстотин 
четиридесет и четири), ПИ № 10135.2510.9063 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и десет. девет хиляди и шестдесет и три), ПИ № 
10135.2510.9062 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
десет. девет хиляди и шестдесет и две), на съсобственика  Данаил Димитров 
Димитров. 

   За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5854/30.10.2009 г. 

  Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от на  3 800,00 (три хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС  на 
Данаил Димитров Димитров.    

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

 2765-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 15977/18.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна,  25.00 (двадесет 
и пет) м2  идеални части от ПИ 10135.2554.221 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и четири. двеста двадесет и едно) целия с 
площ  489.00 (четиристотин осемдесет и девет)м2,  с административен адрес  
гр. Варна, ул. „Дубровник” № 39 -А в размер на  8 300,00 (осем хиляди и 



триста) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 332,00 
(триста тридесет и два) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
2766-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 15977/18.10.2010 г., 
Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, и от друга страна  Димитър Георгиев Маринов, чрез продажба  на 
имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Дубровник” № 39 - А,  25.00 (двадесет и пет) м2  идеални части от ПИ 
10135.2554.221 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири. двеста двадесет и едно)  целия с площ  489.00 
(четиристотин осемдесет и девет)м2, при граници на имота: ПИ № 
10135.2554.223 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и четири.двеста двадесет и три), ПИ № 10135.2554.46 (десет хиляди 
сто тридесет и пет. две хиляди петстотин петдесет и четири.четиридесет и 
шест), ПИ № 10135.2554.143 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин петдесет и четири.сто четиридесет и три) на съсобственика  
Димитър Георгиев Маринов. 

   За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 3236/18.11.2004 г. 

   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от  8 300,00 (осем хиляди и триста) лева, без включен ДДС  на 
Димитър Георгиев Маринов.     

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

 2767-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 19584/18.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляващ  
133,00 (сто тридесет и три) м2  идеални части от ПИ № 10135.2575.61 (десет 



хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.шестдесет и 
едно) целия с площ  723,00 (седемстотин двадесет и три) м2,  с 
административен адрес  гр. Варна, кв. Виница, ул. „Добри Христов” № 12 в 
размер на  20 640,00 (двадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  155,19 (сто петдесет и пет 
лева и деветнадесет стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
2768-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна  и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 19584/18.10.2010 г., 
Общински съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, и от друга страна Георги Куртев Куртев и Маринка Кръстева Куртева 
(СИО) и Бейхан Халимов Юсуф и Виждан Талиб Юсуф (СИО), чрез 
продажба  на имот-частна общинска собственост, с административен адрес 
гр. Варна, кв. Виница, ул. „Добри Христов” № 12,  представляващ  133,00 
(сто тридесет и три) м2  идеални части от ПИ № 10135.2575.61 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.шестдесет и едно)  
целия с площ 723,00 (седемстотин двадесет и три) м2, при граници на имота: 
ПИ № 10135.2575.322 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.триста двадесет и две),  ПИ № 10135.2575.62 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.шестдесет и две), 
ПИ № 10135.2575.60 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.шестдесет), ПИ № 10135.2575.56 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.петдесет и шест) на 
съсобствениците при следните квоти: 

- За Георги Куртев Куртев и Маринка Кръстева Куртева, (СИО) –   
87,91 м2  идеални части от ПИ № 10135.2575.61 на стойност 13 642,57 
(тринадесет хиляди шестстотин четиридесет и два лева и петдесет и седем 
стотинки) лева, без включен ДДС. 

- За Бейхан Халимов Юсуф и Виждан Талиб Юсуф (СИО) – 45,09 м2  
идеални части от ПИ № 10135.2575.61 на стойност 6 997,43 (шест хиляди 
деветстотин деветдесет и седем лева и четиридесет и три стотинки) лева, без 
включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6052/20.04.2010 г. 



Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от  20 640,00 (двадесет хиляди шестстотин и четиридесет), без 
включен ДДС  на  съсобствениците при определените квоти. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 
 2769-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 50294/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
52.00 (петдесет и два) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2520.5398 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и 
двадесет.пет хиляди  триста деветдесет и осем.) целия с площ  792.00 
(седемстотин деветдесет и два) м2, находящ се в гр. Варна, с.о. „Траката” в 
размер на 4 141,00 (четири хиляди сто четиридесет  и един) лева, без включен  
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 – 79,63 (седемдесет и девет лева и 
шестдесет и три стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

2770-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 
ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 50294/19.10.2010 г.,  
Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна Дойчо Николов Дойчев и Кера 
Николова Иванова, чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна,  гр. Варна, с.о „Траката”, представляващ 
52.00 (петдесет и два) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2520.5398 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и 
двадесет.пет хиляди  триста деветдесет и осем.) целия с площ 792.00 
(седемстотин деветдесет и два) м2, при граници на имота: ПИ № 



10135.2520.395 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин  и 
двадесет.триста деветдесет и пет), ПИ № 10135.2520.9529   (десет хиляди сто 
тридесет и пет. две хиляди петстотин  и двадесет.девет хиляди петстотин 
двадесет и девет), ПИ № 10135.2520.386 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин  и двадесет.триста осемдесет и шест), ПИ № 
10135.2520.9512 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и 
двадесет.девет хиляди петстотин дванадесет на съсобствениците Дойчо 
Николов Дойчев и Кера Николова Иванова, при равни квоти. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5943/27.11.2009 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от  4 141,00 (четири хиляди сто четиридесет  и един) лева, без включен 
ДДС на Дойчо Николов Дойчев и Кера Николова Иванова, при равни квоти. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 

 
 

 2771-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-9302/119/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот, находящ се в община 
Варна, с.Константиново, ул.”Мусала”, представляващ УПИ № ІХ-231 
(девет – двеста тридесет и едно), с площ 1061,40 (хиляда и шестдесет и едно 
цяло и четиридесет)кв.м., кв.50, при граници: ул.”Мусала”, УПИ № ХVІІІ-230 
(осемнадесет – двеста и тридесет), УПИ № ІХ-232 (девет – двеста тридесет и 
две), УПИ № VІІІ-231(осем – двеста тридесет и едно) в размер на 20 200.00 
(двадесет хиляди и двеста) лева без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 
19.03 (деветнадесет лева и три стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 
 
 
 

 2772-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 



РД-10-9302/119/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе 
търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна общинска 
собственост,  находящ се  в  община Варна, с.Константиново ул.”Мусала”, 
представляващ УПИ № ІХ-231, кв.50 с площ 1061,40 (хиляда и шестдесет и 
едно цяло и четиридесет)кв.м., при граници: ул.”Мусала”, УПИ №ХVІІІ-
230(осемнадесет – двеста и тридесет), УПИ №ІХ-232(девет – двеста тридесет 
и две), УПИ №VІІІ-231(осем – двеста тридесет и едно).    

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
5731/14.07.2009 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 20 200,00(двадесет хиляди и двеста) лева без ДДС.  

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 2 020,00(две хиляди и двадесет)лв.  при 
следните  

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 020,00(две 
хиляди и двадесет)лв., платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 250,00(двеста и петдесет) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.  

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 
 
 
 

2773-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-10-9302/118/18.10.2010 г. Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ 
№10135.5549.2070 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 



четиридесет и девет. две хиляди и седемдесет), с площ 251,00 (двеста 
петдесет и един)кв.м., находящ се в гр. Варна, с.о. “Прибой”, при граници: 
ПИ №10135.5549.9580, ПИ №10135.5549.2069, ПИ № 10135.5549.1131) в 
размер на 19 533,00 (деветнадесет хиляди петстотин тридесет и три) лева без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 77.82 (седемдесет и седем лв. 
и осемдесет и две стотинки) лева без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 

 
 
 
2774-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 

чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-10-9302/118/18.10.2010 г. Общински съвет – Варна реши да се проведе 
търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна общинска 
собственост,  находящ се  в  гр. Варна, с.о. “Прибой”, представляващ ПИ 
№10135.5549.2070 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиридесет и 
девет.две хиляди и седемдесет), с площ 251,00 (двеста петдесет и един)кв.м., 
при граници: ПИ №10135.5549.9580, ПИ №10135.5549.2069, ПИ № 
10135.5549.1131. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
6062/20.04.2010 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 19 533,00 (деветнадесет хиляди петстотин тридесет 
и три ) лева без ДДС.  

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 1953,30 (хиляда деветстотин петдесет и 
три лв. и тридесет стотинки) при следните  

 
Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 

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

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

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

документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 



(оригинал), а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския регистър 
– актуално удостоверение за съдебна регистрация (оригинал) или заверено от 
участника – физическо лице, копие от лична карта; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 1953,30 (хиляда 
деветстотин петдесет и три лв. и тридесет стотинки), платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата 
от 250,00 (двеста и петдесет) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, 
при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.  



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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 
 
 
 

 2775-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  § 78, ал. 2 от ЗОС и 
във връзка чл. 21 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № Д-8-9200/411/18.10.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
подписване на анекс към Договори за наем № Д-8-9200/411/19.05.2008г., № 
Д-8-9200/412/19.05.2008г. и № Д-8-9200/413/19.05.2008г., сключени с Петър 
Кръстев Цветанов за ползване на павилиони № 75, 84 и 76, находящи се  в гр. 
Варна,  ж.к. „Младост”, Търговски комплекс „Младост І” (зад Мебелна 
палата”), поставени на основание Разрешение за строеж № 131/11.12.1996г. и 
въведени в експлоатация с Разрешение за ползване № 274/09.10.1997г.,  за 
удължаване срока на договора на  6 (шест) години, считано от датата на 
сключване на Договори за наем № Д-8-9200/411/19.05.2008г., № Д-8-
9200/412/19.05.2008г. и № Д-8-9200/413/19.05.2008г. 
Общинсик съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на 
анекси към договорите и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –31, против –1, въздържали се –0, отсъстват –18/ 

 
 
 
 
 
 2776-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 2 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
43676/22.10.2010 г.,  Общински съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, 
изготвена от оценител на имоти  по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарната стойност на земя с площ  18,13  (осемнадесет 
цяло и тринадесет стотни) м2 идеални части от 499,00 (четиристотин 
деветдесет и девет) м2 застроената площ на жилищна сграда с идентификатор 



№ 10135.1504.27.11 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
четири.двадесет и седем.единадесет), разположена в имот-частна общинска 
собственост с идентификатор № 10135.1504.27 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и четири.двадесет и седем) целия с площ 6 773,00 (шест 
хиляди седемстотин седемдесет и три) м2,съгласно АОС № 4905/14.04.2008 г., 
находящ се в  гр. Варна, ул. „Радко Димитриев” № 13 в размер на 6 500,00 
(шест хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) м2  - 358,52 (триста петдесет и осем лева и петдесет и две стотинки) 
лева без ДДС. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 

 
 
 
2777-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 30202/19.10.2010 г., Общински съвет 
– Варна отменя свои Решения № 2204-5 и 2205-5 от протокол № 23/19.05.2010 
г., съгласно Приложение № 2. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –29, против –2, въздържали се –0, отсъстват –20/ 

 
 
 
 
 

2778-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 30202/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща  
169.00 (сто шестдесет и девет) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2575.1454 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.хиляда четиристотин петдесет и четири)  целия с площ 
889.00 (осемстотин осемдесет и девет)м2 с административен адрес, кв. 
Виница, ул. „Обзор” № 18, гр. Варна, в размер на  14 230,00 (четиринадесет 
хиляди двеста и тридесет) лева, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 84,20 
(осемдесет и четири лева и двадесет стотинки) лева, без ДДС. 



/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

2779-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 
ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 30202/19.10.2010 г., 
Общински съвет – Варна решава да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна, и от друга страна  Живко Петков Жеков и Веселин 
Петков Жеков,  чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес кв. Виница, ул. „Обзор” № 18, гр. Варна, 
представляващ 169.00 (сто шестдесет и девет) идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2575.1454 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин седемдесет и пет.хиляда четиристотин петдесет и четири)  целия с 
площ  889.00 (осемстотин осемдесет и девет)м2, при граници на имота: ПИ 
№10135.2575.1453 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.хиляда четиристотин петдесет и три),  ПИ № 10135.2575.189 
(десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин седемдесет и пет. сто 
осемдесет и девет) , ПИ № 10135.2575.190 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
две хиляди петстотин петдесет и седемдесет и пет. сто и деветдесет), ПИ № 
10135.2575.191 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
седемдесет и пет. сто деветдесет и едно), ПИ № 10135.2575.1455 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин седемдесет и пет. хиляда 
четиристотин петдесет и пет), ПИ № 10135.2575.162 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. две хиляди петстотин седемдесет и пет.сто шестдесет и две) , 
на гореописаните съсобственици, при равни квоти 

  За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 5336/11.11.2008 г.. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от  14 230,00 (четиринадесет хиляди двеста и тридесет) лева, без ДДС 
на Живко Петков Жеков и Веселин Петков Жеков.  

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 



 
2780-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 25766/22.10.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с прекратяване 
на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляващ  
9,00 (девет) м2  идеални части от ПИ № 10135.5502.46 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и два.четиридесет и шест) от целия с 
площ  394,00 (триста деветдесет и четири) м2, с административен адрес  гр. 
Варна, кв. Аспарухово, ул. „Белгород” № 7, в размер на 2 016,00 (две хиляди 
и шестнадесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 
224,00 (двеста двадесет и четири) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 
 
 
 

2781-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 
ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 25766/22.10.2010 г., 
Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна и от друга страна Николинка Кънева Димитрова, 
Стилияна Миткова Георгиева, Кристияна  Живкова Димитрова, чрез 
продажба на имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. 
Варна, кв. Аспарухово, ул. „Белгород” № 7, представляващ  9,00 (девет) м2 
идеални части от ПИ № 10135.5502.46 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и два.четиридесет и шест) от целия с площ  394,00 (триста 
деветдесет и четири) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.5502.45 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и два.четиридесет и пет), ПИ 
№ 10135.5502.42 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
два.четиридесет и две), ПИ № 10135.5502.47 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и два.четиридесет и седем), ПИ № 10135.5502.50 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и два.петдесет)  на 
съсобствениците при следните квоти: 

- За Николинка Кънева Димитрова –   3,75 (три цяло и седемдесет и пет 
стотни) м2  идеални части от ПИ № 10135.5502.46 на стойност  840,00 
(осемстотин и четиридесет) лева, без ДДС 

- За Стилияна Миткова Георгиева, ЕГН 7811138797 – 4,50(четири цяло и 
петдесет стотни) м2  идеални части от ПИ № 10135.5502.46 на стойност 
1 008,00 (хиляда  и осем) лева, без ДДС; 



- За Кристияна  Живкова Димитрова, ЕГН 9102140974 – 0,75 (седемдесет 
и пет стотни) м2 идеални части  ПИ № 10135.5502.46 на стойност 168,00 (сто 
шестдесет и осем) лева, без ДДС. 

   За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост 
№ 5382/26.11.2008 г. 

   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 2 016,00 (две хиляди и шестнадесет) лева, без включен ДДС  на   
съсобствениците при определените квоти. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –28, против –0, въздържали се –5, отсъстват –17/ 

 
 

 
 

2782-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/126/22.10.2010 г., Общински съвет – Варна, във връзка с провеждане на 
публичен търг с явно наддаване на основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, по реда на 
чл. 28 от НРПУРОИ,  одобрява пазарна оценка, изготвена от лицензиран 
оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарна 
стойност в размер на 10 300,00 (десет хиляди и триста) лева без включен ДДС 
за недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 
10135.5403.3933 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и 
три.три хиляди деветстотин тридесет и три) с площ 369,00 (триста шестдесет 
и девет) кв. м., находящ се в гр. Варна, м. „Боровец – юг”, при пазарна 
стойност без включен ДДС на 1,00 (един) кв. м. възлизаща на 27,91 (двадесет 
и седем лева и деветдесет и една стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 

 
 

2783-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-10-9302/126/22.10.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска   собственост, представляващ ПИ № 10135.5403.3933 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди деветстотин 
тридесет и три) с площ 369,00 (триста шестдесет и девет) кв. м.,  находящ се  



в  гр. Варна, м. „Боровец – юг”, при граници на имота: ПИ № 
10135.5403.4017 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и 
три.четири хиляди и седемнадесет), ПИ № 10135.5403.9502 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.девет хиляди петстотин и две), 
ПИ № 10135.5403.3809 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
четиристотин и три.три хиляди осемстотин и девет), ПИ № 10135.5403.3808 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди 
осемстотин и осем) и ПИ № 10135.5403.1065 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди четиристотин и три.хиляда шестдесет и пет).  

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
6095/02.07.2010 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 10 300,00 (десет хиляди и триста) лева 
без включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от стартовата тръжна цена, в 
размер на 1 030,00 (хиляда и тридесет) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 030,00 (хиляда и 
тридесет) лева, платими по IBAN: BG 36 CECB 9790 3362 1500 00 и BIC: 
CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ – я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 100,00 (сто) лева, платима по IBAN: BG 49 CECB 9790 8462 1500 
00, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна.  

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване: 
 за –30, против –1, въздържали се –4, отсъстват –16/ 

 
 

 
 

 2784-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 
1, т. 6 от ТЗ и чл. 8, ал. 1, т. 7 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна 
 в качеството си на упражняващ правата на едноличния собственик на 
капитала на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ 



ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВАРНА” ЕООД, решава да бъде учредено 
еднолично търговско дружество с ограничена отговорност-амбулатория за 
специализирана медицинска помощ- медицински център с едноличен 
собственик на капитала „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ 
БОЛЕСТИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ВАРНА” ЕООД при следните условия 

1. Наименование: Амбулатория Медицински център за 
специализирана медицинска помощ „Очен Медицински център Варна” 
ЕООД; 

2. Седалището и адреса на управлението на дружеството е :  
                 гр.Варна, ул Дойран 15. 

3. Предмет на дейност на медицинския център – амбулаторен прием 
в кабинетите на центъра, диагностика, лечение диспансеризация, 
консултации, профилактика, предписване на лекарства, лабораторни и 
други видове изследвания. Манипулации. Домашни посещения, в 
случаите, когато се иска консултация от  лекар  специалист. Промотивна и 
профилактична дейност, рехабилитация и наблюдение на  болни. 
Хоспитализиране на пациенти в болница, когато лечебната цел не може да 
бъде постигната в амбулаторни условия. 

4. Капиталът на дружеството е в размер на 100 лв. лева, разпределен 
на 100 /сто/ дяла с номинална стойност от по 1 (един) лев.  

5.  Дружеството се учредява за неопределен срок. 
 6. Приема Устав/учредителен акт/ на дружеството. 
 7. Управител на дружеството до провеждане на конкурс е д-р Любка 
Филипова Димова, очен лекар от гр.Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –31, против –0, въздържали се –0, отсъстват –18/ 

 
 
 
 

2785-8. На основание чл.55, ал.2 от от Правилник за организацията и 
дейността на общинския съвет-Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Варна 
прекъсва работата на ХХVІІІ заседание на Общинския съвет и решава 
същото да продължи на 17.11.2010 г. от 09.00 часа в Пленарна зала, с 
останалите точки от приетия дневен ред. 

/за-23, против-0, въздържали се-3/ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



 
 
Приложение № 1 

 
 
 

№ Идент. №  Пазар Бр.  Наименование Отч. 
Ст/ст 

Баланс. 
Ст/ст 

Год на във. 

1 2030002  Централен  1 Павилион-сглобяем  3846.94 0.00 18.11.1989 
2 2030020  Централен  52 Павилиони метални тип Овеч 15858.08 0.00   01.06.1993 
3 2030028  Централен  1 Павилион метален Стилпрожек"  3685.42 0.00   01.12.1993 
4 2030031  Централен  1 Павилион масивен I  1779.66 0.00   01.03.1994 
5 2030047  Централен  1 Павилион метален Висанте 1025.31 0.00 01.12.1996 
6 2030068  Централен  1 Павилион от "Модvл 2002"до хл 13939.22 0.00 13.11.1998 
7 2030069  Централен  1 Павилион Провадия до хлеб.   2112.26 0.00 30.11.1998 
8 2030070  Централен  1 Павилион Апекс   5336 0.00 30.12.1998 
9 2030071  Централен  1 Павилион Овеч -п-р Централен   2112.26 0.00 09.12.1998 
10 2030090  Централен  8 Павилиони 8 бр. до р.борса-п-р 54854.93 0.00 30.09.2001 
11 2030092  Централен  1 Рибен магазин "Флорина"-Ц-н 82238.91 0.00 02.10.2001 
12 2030093  Централен  1 Павилион п-р Ц-н /от ТОТО/ 11410  30.11.2001 
     198199 0.00  
 

1 2030021  Владиславово  16 Павилиони метални тип 
Овеч  27091.89  0.00  01.07.1993  

2 2030035  Владиславово  7 Павилиони метални 
тип Овеч    11122.53  0.00  01.05.1994  

3 2030040  Владиславово  24 Павилиони метални 
Стилпроже    24311.67  0.00  31.12.1994  

      62526.09 0.00   
 

1 2030062  Часовник  1 Павилион метален n Часовник  4447.38  0.00 03.12.1997 
2 2030077  Катедрала  1 Павилион за цветя -Катедралат   600  0.00 01.09.1999 
3 2030078  Катедрала  5 Павилиони за цветя П-р Катедр.  3500  0.00 30.10.1999 
4 2030045    Катедрала  27 Павилион метален за цветя 9919.36  0.00 31.07.1995 
5 2030046    Катедрала  1 Павилион метален за цветя   400.2  0.00 22.08.1995 
     18866.94  0.00   
 

1 2030061 Аспарухово 1 Павилион тип Овеч 5173.84 0.00 03.12.1997 
     5173.84 0.00  
 

1 2030058 Чаталджа 3 Павилион тип Овеч 1974.32 0.00 30.08.1997 
     1974.32 0.00  
 

1 2030036 Младост 37 Павилион метален тип Овеч 32647.36 0.00 01.05.1994 
     32647.36 0.00  
 

1 2030074 Чайка 1 Павилион п-р Чайка 6405 0.00 12.02.1999 
     6405 0.00  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
 



 
Приложение № 2 

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 23/19.05.2010 г. 
 

  2204-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
30202/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от 
оценител на имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта 
на Община Варна, представляваща 169.00 (сто шестдесет и девет) кв. метра идеални части 
от ПИ с идентификатор 10135.2575.1454 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин седемдесет и пет.хиляда четиристотин петдесет и четири), целият с площ  889.00 
(осемстотин осемдесет и девет) м2, с административен адрес: кв. Виница, ул. „Обзор”, № 
18, гр. Варна, в размер на 44 042.00 (четиридесет и четири хиляди и четиридесет и два) 
лева, без включен ДДС. 

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

  2205-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 
33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ЗАО 30202/23.02.2010 г., Общински съвет- Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна  Живко Петков 
Жеков, ЕГН 6910141123 и Веселин Петков Жеков, ЕГН 7403221002, чрез продажба  на 
имот- частна общинска собственост, с административен адрес: кв. Виница, ул. „Обзор”, 
№ 18, гр. Варна, представляващ 169.00 (сто шестдесет и девет) кв. метра идеални части от 
ПИ с идентификатор 10135.2575.1454 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин седемдесет и пет.хиляда четиристотин петдесет и четири),  целият с площ 889.00 
(осемстотин осемдесет и девет)м2, при граници на имота: ПИ №10135.2575.1453 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда четиристотин 
петдесет и три),  ПИ № 10135.2575.189 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин седемдесет и пет. сто осемдесет и девет), ПИ № 10135.2575.190 (десет хиляди 
сто тридесет и пет. две хиляди петстотин петдесет и седемдесет и пет. сто и деветдесет), 
ПИ № 10135.2575.191 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин седемдесет и 
пет. сто деветдесет и едно), ПИ № 10135.2575.1455 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин седемдесет и пет. хиляда четиристотин петдесет и пет), ПИ № 
10135.2575.162 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин седемдесет и 
пет.сто шестдесет и две) , на гореописаните съсобственици, при равни квоти. 
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 
5336/11.11.2008 г. 
 Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 44 
042.00 (четиридесет и четири хиляди и четиридесет и два) лева, без включен ДДС. 
 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на 
всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно извършване на 
разпоредителната сделка. 

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

  
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 10, 17.11.2010 г. 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Панко Анчев и 

допълнето от Стелиян Севастиянов  - общински съветници, относно  
изслушване на СД на „Градски транспорт” ЕАД във връзка с обявена 
стачна готовност в дружеството. 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
2786. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-

Варна решава ПК „Транспорт” и Комисията по транспортни схеми с 
председател Алексадър Димитров-директор на дирекция „СДИР” при 
община Варна да изслуша Съвета на директорите на „Градски транспорт” 
ЕАД за състоянието и проблемите на дружеството, във връзка с обявената 
стачна готовност от синдикатите, като след това се внесе доклад в 
Общинския съвет. 

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

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 

 
 
 
 
 
 

 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 10, 17.11.2010 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

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

  -  допълване на Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на община Варна с нов раздел: IIIА “Провеждане 
на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани чрез 
поемане на дългосрочен общински дълг от община Варна”:   

 - актуализиране на решение №2556-3, т. ІV от протокол № 
26/11,12.08.2010г. за финансиране на инвестиционни обекти с остатъка от 
банков заем 2009г., от облигационен заем 2010г. и получени целеви 
средства за капиталови разходи и трансфери от ПУДООС,  
            - поправка на очевидна фактическа грешка  на т. 1 към решение № 
2696-6/27/06,07.10.2010г. на Общински съвет – Варна. 
          - поправка на очевидна фактическа грешка в чл.79А от Приложение 1 
към „Наредба  за определянето и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна” по решение №2699-
9/27/06, 07.10.2010 г. 

- отпускане на финансови средства за финансиране на извършения 
ремонт на видеоендоскопската система, модел GIF-XTQ160 Video 
Gastroskope,  собственост на МБАЛ “Св. Анна” Варна” АД и отпускане на 
финансови средства за спешен и неотложен ремонт в абонатна станция на 
Терапевтичен блок на МБАЛ “Св. Анна” Варна” АД. 
 - одобряване подписването на Споразумения за Общинско 
сътрудничество между гр. Варна, Република България, град Ла Рошел, 
Република Франция, и гр.Варна, Република България и Дордрехт, 
Кралство Холандия и Департамент Нор, Република Франция – във връзка 
с кандидатстването на Община Варна с проектни предложения по ОП 
„Административен капацитет”. 
 - съфинансиране на проект BG161PO001/1.4-04/2009/003 
“Укрепване на активната част на срутищата  по стръмните склонови 
участъци на новото трасе на ул. “Девня” в участъка от бензиностанция 
“Шел” до ул. “Атанас Москов”, гр. Варна финансиран по договор за 



безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-04/2009/003 в 
рамките на ОП “Регионално развитие 2007-2013” 

- допълване на списъка на длъжностните лица имащи право на 
транспортни разходи, съгласно решение №2015-4, т.VІ от протокол 
№20/17.02.2010 г. 

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2787-9. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА и чл. 15, 

ал. 3 от Закона за общинския дълг и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД10-9302/124/21.10.2010 г., Общински съвет – Варна 
допълва Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на община Варна с нов раздел:  

IIIА “Провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат 
финансирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община 
Варна”:   

чл. 26а С настоящия раздел се определят условията и реда за 
провеждане на обсъждане от местната общност на проекти, които ще се 
финансират чрез поемане на дългосрочен дълг. 

чл. 26б Поемането на дългосрочен дълг от община Варна се извършва 
при спазване условията на Закона за общинския дълг. 

чл. 26в Кметът на общината оповестява проекта/проектите, който ще се 
финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до 
местната общност. 

чл. 26г Поканата трябва да съдържа общите параметри на 
проекта/проектите - предназначение, стойност, начин на финансиране и на 
обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането. 

чл. 26д Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и 
се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като 
датата на обсъждането на проекта/проектите е най-малко един месец преди 
разглеждането на предложението от общинския съвет. 

чл. 26е Поканата за обществено обсъждане се публикува най-малко 5 
дни преди насрочената дата за провеждане на общественото обсъждане. 
Поканата се поставя на видно място в сградата на община Варна. 

чл. 26ж За публичното обсъждане се подготвя мултимедийна 
презентация на   на проекта/проектите с цел по-добро онагледяване и по-



лесно възприемане на идеята от присъстващите на обсъждането и 
публикувани в официалния сайт на Община Варна. 

чл. 26з Обсъждането се провежда на определената дата на определено за 
целта място и час при следния дневен ред: 

1. Представяне на проекта/проектите от кмета или друг представител 
на администрацията (зам. кмет или директор); 

2. Даване на думата на присъстващите граждани и юридически лица за 
мнения и въпроси; 

3. Отговор от представителите на общинската администрация. 
Отговорите се дават на място или в оповестен от съответните 

длъжностни лица срок, но не повече от 7 дни. 
чл. 26и За изказаните становища и предложения от местната общност по 

предложения за обсъждане проекта/проекти се съставя протокол, който е 
неразделна част на предложението, което ще бъде внесено за обсъждане в 
общинския съвет. 

чл. 26й Всички граждани и юридически лица присъствали на 
обсъждането, които не подкрепят даден проект или част от него могат в 3 
дневен срок от провеждане на обсъждането да внесат писмени запитвания 
до кмета на общината, които впоследствие да бъдат разглеждани от  ПК 
“Финанси и бюджет” и Общински съвет-Варна.   

чл. 26к При възникнала необходимост от промяна в даден проект, 
налагаща разглеждането и оценяването на други алтернативи, в резултат 
на общественото обсъждане, кметът преценява необходимостта от 
корегирането му и от организиране на ново обсъждане от местната 
общност по реда на тази Наредба. По негова преценка може да бъде 
поискано от екипа, изготвил проекта, да актуализира същия с приетите от 
общественото обсъждане допълнения и забележки. 

/за-35, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2788-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 от 

ЗОБ,  чл. 47, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна и получени трансфери по 
ПУДООС и целеви средства от МФ за капиталови разходи и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/125/22.10.2010 
г., Общински съвет – Варна актуализира решение №2556-3, т. ІV от 
протокол № 26/11,12.08.2010г. за финансиране на инвестиционни обекти с 
остатъка от банков заем 2009г., от облигационен заем 2010г. и получени 



целеви средства за капиталови разходи и трансфери от ПУДООС, съгласно 
приложения №№ 4, 8, 13, 15. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –26, против –0, въздържали се –10, отсъстват –17/ 
 
 
 
 
 
2789-9. На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2  от 

АПК, Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа 
грешка  на т. 1 към решение № 2696-6/27/06,07.10.2010г. на Общински 
съвет – Варна, както следва: 
- т. 1 в таблицата към решението, ред последен, в графа “обща сума”   
сумата  “вноска в хиляди лева”   вместо “768 х. лв...”  да се чете “656 700 
лв... “. 

/за-33, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
 
 
 
2790-9. На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 

с чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 6, ал. 1, чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/74/04.11.2010 г., Общински 
съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа грешка на свое 
решение № 2699-9/27/06,07.10.2010г., в т. 4 като чл. 79А от Приложение 1 
към  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна, в първо римско 
“Дирекция АГУП и техническите служби по райони” навсякъде вместо 
точка “8.1” да се чете “1.1”, вместо точка “8.6” да се чете “1.6” и вместо 
точка “8.7” да се чете “1.7”.. 
 /за-35, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
  

2791-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на  ПК “Финанси и бюджет”, във връзка с писмо от ПК 
“Здравеопазване” с вх. № РД10-2600/578/27.09.10г г., Общински съвет-
Варна решава да бъдат отпуснати финансови средства в размер на  6 934,50 
euro без ДДС (равняващи се на 13 562,70 лв. без ДДС) за финансиране на 



извършения ремонт на видеоендоскопската система, модел GIF-XTQ160 
Video Gastroskope,  собственост на МБАЛ “Св. Анна” Варна” АД. 

2791-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на  ПК “Финанси и бюджет”, във връзка с писмо от ПК 
“Здравеопазване” с вх. РД10-9903/28/27.09.10г., Общински съвет-Варна 
решава да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 20 000 лв. за 
спешен и неотложен ремонт в абонатна станция на Терапевтичен блок на 
МБАЛ “Св. Анна” Варна” АД. 

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

 
 

 
 
 
2792-9. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и  т. 23,, чл. 59, чл. 60 и чл. 61, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД10-9302/133/08.11.2010 г., Общински съвет – Варна 
решава: 
 2792-9-1. Одобрява подписването на Споразумение за Общинско 
сътрудничество между гр. Варна, Република България, град Ла Рошел, 
Република Франция и Департамент Шарант-Маритим, Република Франция 
– във връзка с кандидатстването на Община Варна с проектно предложение  
по приоритетна ос І “Добро управление”, Подприоритет 1.6 
“Транснационално и междурегионално сътрудничество”  на Оперативна 
програма “Административен капацитет” 2007-2013г., Бюджетна линия 
BG051РО002/10/1.6-02. 
 2792-9-2. Одобрява  подписването на Споразумение за Общинско 
сътрудничество между гр. Варна, Република България, град Дордрехт, 
Кралство Холандия и Департамент Нор, Република Франция – във връзка с 
кандидатстването на Община Варна с проектно предложение по 
Приоритетна ос ІІ. “Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.5. 
“Транснационално и междурегионално сътрудничество” на Оперативна 
програма “Административен капацитет” 2007-2013г., Бюджетна линия 
BG051РО002/10/2.5-01. 

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

 
 
 
 
 



 2793-9. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и  т. 23 от ЗМСМА, във връзка 
с  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-0400/51/28.10.2010 
г., Общински съвет – Варна решава: 
1. Община Варна да осигури собствен принос в размер на 97578,92 
лв.(8,89% от общата стойност на проекта) за реализиране на проект 
BG161РО001/1.4-04/2009/003  “Укрепване на активната част на срутищата  
по стръмните склонови участъци на новото трасе на ул. “Девня” в участъка 
от бензиностанция “Шел” до ул. “Атанас Москов”, гр. Варна, финансиран 
по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG161РО001/1.4-04/2009/003  в рамките на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата 
среда и превенция на риска” на ОП “Регионално развитие 2007-2013”. 
2. Средствата по т. 1 да се осигурят от Бюджета на Община Варна, както 
следва: 
- 97 578,92 лв. с ДДС от Бюджет 2011г. 

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

 2794-9. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52 от ЗМСМА, ПМС 
№324/3012.2009 г. и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извъдбюджетните сметки на община Варна, общински съвет-Варна допълва 
списъка на длъжностните лица имащи право на транспортни разходи, 
съгласно  чл.30 от ПМС №324/30.12.2009 г.  за изпълнението на Държавния 
бюджет на Република България за 2010 г. (Пр.12), гласуван с решение 
№2015-4, т.VІ от Протокол №20/17.02.2010 г., съгласно приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –32, против –0, въздържали се –0, отсъстват –18, 
не участва в гласуването-1/ 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 



 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници, полагащи им се карта за градски транспорт, 
съгласно чл.34, ал.4 от ЗМСМА. 

 
 
 

№ по 
ред 

Име, презиме, фамилия 

 1. Андрей Николаев Василев 
 2. Анелия Димитрова Клисарова 
 3. Анна Миткова Радева 
 4.  Борислав Гуцанов Гуцанов 
 5. Валентин Христов Милков 
 6. Валерия Александрова Ангелова 
 7. Веселин Найденов Марешки 
 8. Владимир Велчев Тонев 
9. Владимир Стоянов Трифонов 
10. Дилбер Ахмедова Вейсалова 
11. Димо Атанасов Стоев 
12. Добромир Гичев Кондов 
13. Драгомир Демиров Дончев 
14. Евгения Александрова Александрова 
15. Ивайло Симеонов Бояджиев 
16. Ивайло Христов Митковски 
17. Иван Николов Луков 
18. Иван Стефанов Недялков 
19. Йорданка Милева Несторова 
20. Калояна Мирчева Димитрова 
21. Константин Георгиев Трошев 
22. Красимир Маринов Маринов 
23. Красимир Милчев Симов 



24. Красимир Минков Маринов 
25. Красимир Тодоров Узунов 
26. Медиха Енвер Мехмед-Хамза 
27. Неделчо Михайлов Димов 
28. Николай Купенов Пашов 
29. Николай Николов Апостолов 
30. Николай Филев Джагаров 
31. Огнян Василев Къчев 
32. Октай Мемиш Мустафов 
33. Орлин Иванов Симеонов 
34. Павел Алексиев Христов 
35. Павел Петров Кюрчев 
36. Панко Кирилов Анчев 
37. Петър Николаев Липчев 
38. Пламен Георгиев Войков 
39. Пламен Георгиев Пенев 
40. Пламен Иванов Андреев 
41. Пламен Начков Печев 

42. Ради Димитров Радев 
43. Радослав Николов Коев 
44. Снежана Николова Донева 
45. Станимира Полиева Стаменова 
46. Стелиян Георгиев Севастиянов 
47. Тодор Иванов Мутафов 
48. Цанко Георгиев Цветанов 
49. Цветелина Тодорова Тънмазова 
50. Янко Атанасов Коренчев 
51. Янко Петров Станев 

 

 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 10, 17.11.2010 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Социални дейности и жилищна политика” относно: 
  - намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска 
грижа „Другарче” от 59 места на 40 места, считано от 01.11.2010 г. 
  - разкриване на Център за обществена подкрепа с капацитет 40 
места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2010 г. 
 - промяна вида на социалната услуга, както следва: от „Център за 
временно настаняване” на безпризорни деца, делегирана държавна дейност 
с капацитет 15 места, в „Приют” за безпризорни деца, делегирана 
държавна дейност с капацитет 15 места, считано от 01.01.2011 г. 
  - увеличаване на капацитета на „Кризисен център за лица, 
претърпели насилие или жертви на трафик” като делегирана държавна 
дейност от 8 на 10 места, считано от 01.01.2011 г. 
  - увеличаване капацитета на „Център за социална рехабилитация и 
интеграция” на деца с увреждания, като делегирана държавна дейност от 
40 места на 50 места, считано от 01.01.2011 г. 
  - даване на  съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето 
Георги Сабинов Сабинов  от гр.Варна, бул.”Вл.Варненчик” № 38, вх.А, 
ет.4. въз основа на предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
94.А/302/13.09.2010 г. 
  - даване на  съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето 
Антония Пламенова Илиева от гр.Варна, ж.к.”Владислав Варненчик” 
бл.308, вх.4, ет.8, ап.76. във връзка с предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-10-94.А/269/19.10.2010 г. 
  - даване на  съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето 
Диян Миленов Вътовски от гр.Варна, ул.”Свобода” № 5, ет.6, ап.68  във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
94.M/420/19.10.2010 г.     



  - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата 
Пенка Калинова Александрова и Милен Калинов Александров от гр. 
Варна, ул.”Александър Василев” № 55 във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-9-94.Н/43/19.10.2010 г. 

 - даване на съгласие за разкриване на Приют за бездомни лица с 
капацитет 30 места, делегирана от държавата дейност, считано от 
01.01.2011 г. 

 - приемане на Доклад за анализ на ситуацията и оценка на 
потребностите от социални услуги на територията на Община Варна. 
  - отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности на нуждаещи се, по 
молби на граждани. 
  - отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности,  по молби на 
граждани. 
  - вземане на решение за не публикуване на личните данни на лицата 
на които се отпуска и не отпуска еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности 

  
 

Докл.: П.Христов-председател ПК „СДЖП” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
  
 2795-10. 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.36 и 
чл.36в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/103/08.09.2010 
г. , Общински съвет – Варна дава съгласие за: 
 1. Намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска 
грижа „Другарче” от 59 места на 40 места, считано от 01.12.2010 г. 
 2. Разкриване на Център за обществена подкрепа с капацитет 40 
места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2010 г. 
 /за-33, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 



2796-10. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, 
чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-10-9302/98/26.08.2010 г., Общински съвет – 
Варна променя вида на социалната услуга, както следва: 
 - от „Център за временно настаняване” на безпризорни деца, 
делегирана държавна дейност,  с капацитет 15 места и годишен стандарт за 
издръжка на едно дете – 2 188 лв. за 2010 г./в т.ч. средства за издръжка, 
работни заплати и осигуровки/ 
 - се променя в: „Приют” за безпризорни деца, делегирана държавна 
дейност, с капацитет 15 места и годишен стандарт за издръжка на едно 
дете – 5 100 лв. за 2010 г. /в т.ч. средства за издръжка, работни заплати и 
осигуровки/ считано от 01.01.2011 г. 
  /за-35, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

 
  
 2797-10. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.18, ал.1, т.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36в от Правилника 
за прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/91/18.08.2010 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за увеличаване на капацитета на „Кризисен 
център за лица, претърпели насилие или жертви на трафик” като делегирана 
държавна дейност от 8 на 10 места, считано от 01.01.2011 г. 
     /за-39, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
  
 2798-10. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 
от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, чл.36 и чл.36в 
от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/90/17.08.2010 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие за увеличаване капацитета на 
„Център за социална рехабилитация и интеграция” на деца с увреждания, 
като делегирана държавна дейност от 40 места на 50 места, считано от 
01.01.2011 г. 

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



 
 

 2799-10. 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.А/302/13.09.2010 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална 
пенсия на детето Георги Сабинов Сабинов  от гр.Варна, 
бул.”Вл.Варненчик” № 38, вх.А, ет.4. 

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

  
 2800-10. 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.А/269/19.10.2010 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална 
пенсия на детето Антония Пламенова Илиева от гр.Варна, ж.к.”Владислав 
Варненчик” бл.308, вх.4, ет.8, ап.76. 

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

  
 2801-10. 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.M/420/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне 
на предложение в Министерския съвет на Република България за отпускане 
на персонална пенсия на детето Диян Миленов Вътовски от гр.Варна, 
ул.”Свобода” № 5, ет.6, ап.68 .               

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

  



 2802-10. 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.Н/43/19.10.2010 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в 
Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална 
пенсия на децата Пенка Калинова Александрова и Милен Калинов 
Александров от гр. Варна, ул.”Александър Василев” № 55. 
 /за-38, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
  
 
  
 2803-10. 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.36, ал.1, 2, 
т.7ж от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/117/18.10.2010 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване на Приют за 
бездомни лица с капацитет 30 места, делегирана от държавата дейност, 
считано от 01.01.2011 г. 
 /за-38, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
  
 2804-10. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.36а, 
ал.3 от  Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-10-
9302/212/19.10.2010 г., Общински съвет – Варна приема Анализ на 
ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги на територията 
на Община Варна. 
 /за-39, против-0, въздържали се-1/ 
 
 
 
  
 2805-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 
от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 2015-
4/20/17.02.2010 г. и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински 
съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 



основни жизнени и комунално-битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  

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

  

 2806-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 
от ЗМСМА и на база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет – 
Варна не отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

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

  
 
 

  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

         ПРИЛОЖЕНИЕ 
         КЪМ РЕШЕНИЕ №2805-10 

 
 

1. АНЕЛИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД10-94.А/199/03.06.2010 
г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

2. АГНЕСА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА - молба с вх. № РД10-94.А/276/02.08.2010 г. – 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

3. АЛБЕНА НАСКОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД10-94.А/113/31.03.2010 г.– 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

4. АЛБЕНА НИКОЛОВА РАФАИЛОВА – молба с вх.№ РД10-94.А/116/06.04.2010 
г.- 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

5. АЛЕКСАНДРИНА ВАЛЕНТИНОВА АСЕНОВА– молба с вх. № РД10-
94.А/316/15.09.2010г.– 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

6. АНГЕЛ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ – молба с вх. № РД10-94.А/308/02.09.2010 г. – 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

7. МАРИНЕЛА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД10-
94М/428/27.09.2010г. – 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

8. АНИ АНГЕЛОВА ЧАКЪРОВА - молба с вх.№ РД10-94.А/90/11.03.2010 г. – 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

9. АНТОАНЕТА БЯЛКОВА МИТЕВА – молба с вх. № РД10-94.А/124/08.04.2010 
г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

10. АРШАГУХИ СИСАК СИСАГИЯН –  молба с вх. №РД10-94.А/188/2005.2010 г. 
– 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

11. АТАНАСКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД10-
94.А/306/31.08.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 



потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

12. БИСЕР ИВАНОВ БЯЛОВ – молба с вх. № РД10-94.Б/29/31.03.2010 г. – 300 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

13. БОБЧО ИВАНОВ БОБЧЕВ – молба с вх. № РД10-94.Б/94/31.08.2010 г.– лицето е 
бездомник, безработен, регистриран в ДБТ. Г-н Бобчев не притежава собственост, която 
би могла да бъде източник на допълнителни доходи – отпуска 200 лв. за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности; 

14. БОЖИДАРКА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД10-
94.Б/81/21.07.2010 г. – 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

15. БОРИС БОРИСОВ ЧЕРПАНСКИ – молба с вх. № РД10-94.Б/86/04.08.2010 г. – 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

16. БРАНИМИР ХРИСТОВ ЦАНЕВ – молба с вх. № РД10-94.Б/77/13.07.2010 г. – 
400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

17. ВАЛЕНТИНА КОЙЧЕВА КОЙЧЕВА – молба с вх. № РД10-94.В/180/21.06.2010 
г. – 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

18. ВАЛЕНТИНА ПЕТКОВА КУЗМАНОВА – молба с вх. №РД10-
94.В/159/03.06.2010 г. – 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

19. ВАЛЕНТИНА СТАМАТОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД10-
94.В/106/09.04.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

20. ВАЛЯ ЕНЧЕВА КРЪСТЕВА – молба с вх. № РД10-94.В/208/19.07.2010 г. – 400 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

21. ВАСИЛ ВЪЛКАНОВ ПЕНЧЕВ – молба с вх.№ РД10-94.В/74/09.03.2010 г. – 150 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

22. ВАСИЛ МИНЧЕВ ЛЯПЧЕВ –  молба с вх. № РД10-94.В/215/27.07.2010 г. – 500 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

23. ВЕЛИСЛАВ ДИМИТРОВ КАЛЧЕВ – молба с вх. № РД10-94.В/191/05.07.2010 г. 
– 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 



24. ВЕЛИЧКА ВЕЛИКОВА НАСКОВА – молба с вх. № РД10-94.В/96/31.03.2010 г. 
– 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

25. ВЕЛИЧКА КАТЕВА ИВАНОВА – молба с вх.№ РД10-94.В/103/06.04.2010 г. - 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

26. ВЕНЕЛИН СТОЯНОВ ИЛИЕВ – молба с вх. № РД10-94.В/119/21.04.2010 г. – 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

27. ВЕСЕЛИН НЕДКОВ НЕДЕВ – молба с вх. № РД10-94.В/230/16.08.2010 г. – 
отпуска 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

28. ВИОЛЕТА АСЕНОВА СИМЕОНОВА – молба с вх. № РД10-94.В/61/02.03.2010 
г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

29. ГАНА ПЕТРОВА КУМАНОВА – молба с вх. № РД10-94.Г/161/12.08.2010 г. – 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

30. ГИНКА КОСТАДИНОВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № РД10-
94.Г/165/16.08.2010 г. – 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

31. ГЮЛСЕРЕН РАФЕТОВА МЕХМЕДОВА – молба с вх.№ РД10-
94.Г/55/15.03.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

32. ГЮЛШЯН МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА – молба вх.№ РД10-
94.Г/73/31.03.2010 г. – 250 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

33. ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД10-
94.Д/232/07.07.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

34. ДАНИЕЛА БАЛЕВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД10-94.Д/239/14.07.2010 г. – 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

35. ДИАНА ДИМИТРОВА ЗАХАРИЕВА – молба с вх. № РД10-94.Д/314/13.09.2010 
г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

36. ДИМКА ЗДРАВКОВА ДАНАИЛОВА – молба с вх. № РД10-94.Д/119/30.03.2010 
г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 



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

37. ДИЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА –молба с вх. № РД10-94.Д/289/19.08.2010 
г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

38. ЕВГЕНИЙ ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ – молба с вх. № РД10-94.Е/89/07.06.2010 г. – 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

39. ЕКАТЕРИНА АНГЕЛОВА КОВАНЦАЛИЕВА – молба с вх. № РД10-
94.Е/136/01.09.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

40. ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА АНАСТАСОВА – молба с вх. № РД10-
94.Е/141/07.09.2010 г. – 1 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

41. ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА - молба с вх. № РД10-94.Е/70/04.09.2010 г. 
– 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

42. ЕЛЕНКА ДЕМИРОВА ПЕТКОВА –молба с вх. № РД10-94.Е/62/19.04.2010 г. – 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

43. ЕЛЕНКА ПЕТРОВА СТОЙКОВА –  молба с вх. № РД10-94.Е/58/14.04.2010 г. – 
400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

44. ЕЛЕОНОРА КРЪСТИНОВА ХРИСТОВА - молба с вх. № РД10-
94.Е/140/07.09.2010 г. –300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

45. ЕЛКА ПАНЧЕВА АНДОНОВА – молба с вх. № РД10-94.Е/118/29.07.2010 г. – 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

46. ЕЛКА ЮРИЕВА ЧАВДАРОВА – молба с вх. № РД10-94.Е/53/31.03.2010 г. – 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

47. ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД10-94.Е/51/30.03.2010 г. – 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

48. ЕМИНЕ МАЗЛЪМОВА МЕХМЕДОВА – молба с вх. № РД10-
94.Е/121/13.08.2010 г. – 700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 



49. ЕМУШКА АКОПЯН – молба с вх. № РД10-94.Е/133/27.08.2010 г. – 400 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

50. ЖАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД10-94.Ж/59/07.09.2010 г. – 
700 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

51. ЖЕЛЯЗА АНДОНОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД10-94.Ж/35/15.04.2010 г. 
– 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

52. ЗЕЛЯ ЕСИМ ВЕЙСЕЛ – молба с вх. № РД10-94.З/31/31.03.2010 г. – 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

53. ЗОРКА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД10-94.З/64/26.07.2010 г. 
– 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

54. ЗЮХРЕ ИБРАХИМ НАЗИФ – молба с вх. № РД10-94.З/32/29.03.2010 г. – 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

55. ИВАН МИХАЙЛОВ КОМИТОВ – молба с вх.№ РД10-94.И/72/15.03.2010 г. – 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

56. ИВАНКА АСЕНОВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД10-94.И/89/25.03.2010 г. – 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

57. ИВАНКА РАДОСЛАВОВА КОЛИЦОВА – молба с вх. № РД10-
94.И/217/30.08.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

58. ИВАНКА РУСЕВА ИВАНОВА  - молба с вх. №РД 10-94-И/136/27.05.2010г. – 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

59. ИСМАИЛ ХЮСЕИНОВ ЯШАРОВ – молба с вх.№ РД10-94.И/76/17.03.2010 г. – 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

60. ЙОРДАНКА АНГЕЛОВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД10-
94.Й/24/25.03.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

61. ЙОРДАНКА АТАНАСОВА АНТОНОВА – молба с вх. № РД10-
94.Й/44/17.06.2010 г.   - 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 



потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

62. ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД10-94.Й/46/23.06.2010 
г. – 600 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

63. ЙОРДАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЙОРДАНОВА – молба с вх. № РД10-
94.Й/21/17.03.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

64. КАМЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА- молба с вх. № РД-10-94-
К/258/15.09.2010г.–  500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

65. КАТЯ АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА – молба с вх.№ РД10-94.К/69/15.03.2010 г. – 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

66. КИРАЦА ТАШКОВА ЗЛАТИНОВА – молба с вх. № РД10-94.К/129/10.05.2010 
г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

67. КОСТАДИН РАЙЧЕВ РАДИЧКОВ – гр. Варна,жк.»Вл.Варненчик» бл.30, вх.2, 
ап.29 ; молба с вх. №РД10-94-К/261/16.08.2010г. – 500 лв. за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

68.  КРАСИМИР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ – молба с вх.№ РД10-
94.К/130/10.05.2010 г. – 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

69. КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД10-
94.К/99/14.04.2010 г. – 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

70. КРЕМЕНА ИВАНОВА КРЪСТЕВА – молба с вх. № РД10-94.К/252/13.09.2010 г. 
– 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

71. ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА – молба с вх.№ РД10-
94.Л/50/08.04.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

72. ЛЮБА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД10-94.Л/44/26.03.2010 г. – 
400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

73. МАГБУЛЯ ЗЮЛФИКЯРОВА РАДЕВА – молба с вх.№ РД10-
94.М/133/15.03.2010 г. – 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 



74. МАГДА МИЛКОВА ГЕЧЕВА – молба с вх. № РД10-94.М/392/07.09.2010 г. – 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

75. МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА – молба с вх. № РД10-
94.М/159/12.04.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

76. МАРИЙКА ПЕНЧЕВА ТЕРЗИИВАНОВА – молба вх.№ РД10-
94.М/412/17.09.2010 г. – 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

77. МАРИНА ДИМИТРОВА ТОТЕВА –  молба с вх.№ РД10-94.М/110/15.03.2010 г. 
– 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

78. МАРИЯНА КОСТАДИНОВА ВИТАНОВА – молба с вх. № РД10-
94.М/370/24.08.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

79. МАРТИН ШИДЕРОВ АНДРЕЕВ – молба с вх.№ РД10-94.М/111/15.03.2010 г. – 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

80. МЕДИКА ИБРЯМ ХАЛИЛ – молба с вх. № РД10-94.М/138/29.03.2010 г. – 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

81. МИШО АСЕНОВ ЙОРДАНОВ – молба с вх. № РД10-94.М/375/26.08.2010 г. – 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

82. МЛАДЕН ЩЕРЕВ ХРИСТОВ – молба с вх. № РД10-94.М/348/12.08.2010 г. – 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

83. НАДЕЖДА АСЕНОВА ЖИВКОВА – молба вх.№ РД10-94.Н/151/19.05.2010 г. – 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

84. НАДКА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД10-94.Н/104/29.03.2010 г. 
– 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

85. НАХИЛЕ НУРИ ХАЛИЛ –  молба с вх. № РД10-94.Н/147/14.05.2010 г. – 400 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

86. НЕДЯЛКА ИВАНОВА СТОЯНОВА – молба с вх. №РД10-94 Н/253/16.08.2010г. 
– 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 



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

87. НЕДЯЛКА СТОЯНОВА АНАСТАСОВА – молба с вх. № РД10-
94.Н/149/19.05.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

88. НИКОЛА МАЛЧЕВ НИКОЛОВ – молба с вх.№ РД10-94.Н/115/08.04.2010 г. – 
600 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

89. НИКОЛИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА –  молба с вх. № РД10-
94.Н/231/02.09.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

90. НИНА БУРНЕВА – молба с вх. № РД10-94.Н/133/28.04.2010 г. – 300 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

91. ПАВЛИНА АНГЕЛОВА ШЕКЕРДЖИЕВА – молба с вх.№ РД10-
94.П/92/08.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

92. ПАРАСКЕВА НЕДЕЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД10-
94.М/138/29.03.2010 г. – 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

93. ПЕНЬО ИЛИЕВ ПЕНЕВ – вх.№ РД10-94.П/69/15.03.2010 г. – 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

94. ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ПЕТКОВ – молба с вх.№ РД10-94.П/64/08.03.2010 г. – 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

95. РАДОСЛАВА ЗДРАВКОВА РАДОСЛАВОВА – молба с вх. № РД10-
94.Р/51/08.03.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

96. РЕНИ ВАСИЛЕВА ВЪЛКОВА – молба с вх. № РД10-94.Р/66/29.03.2010 г. – 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

97. РОСИЦА САШЕВА СТЕФАНОВА – молба с вх. № РД10-94.Р/56/15.03.2010 г. – 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

98. РОСИЦА САШЕВА СТЕФАНОВА – молба с вх. № РД10-94.Р/87/22.04.2010 г. – 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 



99. РОСИЦА ТОДОРОВА ПАМУКОВА – молба с вх. № РД10-94.Р/75/12.04.2010 г. 
– 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

100. РУМЯНА МИХАЙЛОВА МОНОВА – молба с вх.№ РД10-94.Р/54/15.03.2010 г. 
– 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

101. РУСКА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД10-94.Р/59/16.03.2010 г. 
– 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

102. САМУИЛ ЮРИЕВ МАНОЛОВ – молба с вх. № РД10-94.С/254/22.06.2010 г. – 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

103. СЕВГЮЛ АХМЕД РАСИМ – молба с вх. № РД10-94.С/206/19.05.2010 г. – 200 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

104. СЕВДАЛИНА ИЛИЕВА ХРИСТОВА - молба с вх.№ РД10-94.С/149/06.04.2010 
г. - 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

105. СЕЕР АЙШЕ САЛИ – молба с вх.№ РД10-94.С/11/11.03.2010 г. – 200 лв. за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

106. СНЕЖАНА НИКОЛОВА МИТЕВА – молба с вх.№ РД10-94.С/112/11.03.2010 г. 
– 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

107. СОНЯ ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА – молба с вх.№ РД10-94.С/141/29.03.2010 г. – 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

108. СТАНКА ПЕТРОВА ЦОНЕВА – молба с вх.№ РД10-94.С/107/08.03.2010 г. – 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

109. СТЕФАН БОЧА ДАНСТАН НТУКУЛА –  молба с вх. № РД10-
94.С/311/04.08.2010 г. – 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

110. СТЕФАНКА СТЕФАНОВА ЧОЛАКОВА– молба с вх. № РД10-
94.С/144/30.03.2010 г.– 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

111. СТРАХИЛ МИЛЕНОВ ЯНКОВ – молба с вх. № РД10-94.С/188/10.05.2010 г. – 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 



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

112. ТАНЯ СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД10-94.Т/58/26.04.2010 г. 
– 400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

113. ТЕМЕНУЖКА АСЕНОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД10-94.Т/48/09.04.2010 
г. –  200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

114. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ЦОНЕВА – молба с вх.№ РД10-94.Т/42/30.03.2010 г. – 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

115. ТОДОР НИКОЛОВ ГРОЗЕВ – гр. Варна, ул."Гладстон" 2, вх.В, ет.1, ап.42; 
молба с вх. № РД10-94.Т/43/01.04.2010 г. – 150 лв. за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

116. ТОДОР РАДЕВ СТОЙКОВ – гр. Варна, ул."Чинар" № 12; молба с вх. № РД10-
94.Т/121/02.09.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

117. ТОНКА ЙОРДАНОВА ВЕЛИНОВА – молба с вх. № РД10-94.Т/52/15.04.2010 г. 
– 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

118. ХАТЧЕ АКИФ МАЗЛЪМ – молба с вх. № РД10-94.Х/74/31.08.2010 г. – 200 лв. 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

119. ХРИСТИНКА ТИТЕВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД10-94.Х/72/25.08.2010 
г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

120. ХРИСТО НИКОЛОВ МИТАКОВ – молба с вх. №РД10-94.Х/68/12.08.2010 г. – 
400 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

121. ЦВЕТАНКА ДИМОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД10-94.Ц/47/09.08.2010 г. – 
200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

122. ЦВЕТАНКА САШЕВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД10-94.Ц/26/26.04.2010 г. 
– 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

123. ЦВЕТЕЛИН НИКОЛОВ БОРИСОВ – молба с вх. № РД10-94.Ц/58/30.08.2010 г. 
– 500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 



124. ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА- молба с вх. № РД10-94Ю/51/16.08.2010г. – 
500 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

125. ЮЛИЯ СИМЕОНОВА АНДОНОВА – молба с вх. № РД10-94.Ю/36/09.06.2010 г. 
– 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

126. ЮЛИЯНА ДЕМИРОВА СЛАВОВА – молба с вх.№ РД10-94.Ю/23/14.04.2010 г. 
– 200 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

127. ЮЛИЯНА ОРЛИНОВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД10-94.Ю/47/02.09.2010 
г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

128. ЮРКЮШ ХАЛИЛОВА ХАСАНОВА – молба с вх. № РД10-94.Ю/24/15.04.2010 
г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

129. РОДИКА БОБЕВА АНТОНОВА – молба с вх.№ РД10-94.Р/233/26.10.2010 г. – 2 
000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

130. МИЛЕНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА - ИГНАТОВА – молба с вх.№ РД10-
94.М/465/20.10.2010 г. – 2 000 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

131. ВЕЛИЧКА ДИКОВА ПАВЛОВА – молба с вх.№ РД10-94.В/310/29.10.2010 г. – 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

132. ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ – молба с вх.№ РД10-94.В/266/14.09.2010 г. – 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

133. КИРИЛКА ЯНЕВА НИНОВА – молба с вх.№ РД10-94.К/274/01.10.2010 г. – 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

134. АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА СТАНКОВА – молба с вх.№ РД10-94.А/365/01.11.2010 
г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, 
съобразно установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

135. МАРИЙКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА – молба с вх.№ 
РД1094.М/484/01.11.2010 г. – 300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности, съобразно установен социален статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

136. АНТОН ВЕСЕЛИНОВ ПЕТРОВ – молба с вх.№ РД10-94.А/364/01.11.2010 г. – 
300 лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 



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

137. ПЛАМЕН СЕМОВ КЬОРЧЕВ – молба с вх. № РД10-94.П/217/01.11.2010 г. – 300 
лв. за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности, съобразно 
установен социален статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

         ПРИЛОЖЕНИЕ  
         КЪМ РЕШЕНИЕ № 2806-10 

 
1. ЮЛИЯ ФИЛЕВА ФИЛЕВА– молба с вх. № РД10-94.Ю/19/24.03.2010 г. – лицето е 
семейно с две деца, едно от които е с 82 % ТНССИ /хиперкинетични разстройства/; 
доходът на семейството е в размер на 670 лв. месечно – ОТКАЗ, няма инцидентно 
възникнало събитие; 
2. СЪБКА ИВАНОВА ХИНКОВА – молба с вх.№ РД10-94.С/139/26.03.2010 г. – 
ОТКАЗ, лицето има отпусната еднократна парична помощ през 2010 г.; 
3. ДИЯНА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА – молба с вх.№ РД10-94.Д/103/15.03.2010 г. 
- ОТКАЗ, лицето има имот, който може да бъде източник на допълнителни доходи; 
4. САЛИМ ХАЛИЛОВ МУСТАФОВ – молба с вх.№ РД10-94.С/150/06.04.2010 г. – 
ОТКАЗ, лицето е преосвидетелствано и към момента вече получава инвалидната си  
пенсия; 
5. АЙШЕ МУСТАФА ХАСАН – молба с вх.№ РД10-94.А/186/18.05.2010 г. – 
ОТКАЗ, лицето има отпусната еднократна парична помощ през 2010 г.; 
6. ТОДОРКА АНДОНОВА ИВАНОВА – молба с вх.№ РД10-94.Т/71/19.05.2010 г. – 
ОТКАЗ, децата са настанени в специализирани институции; 
7. ОСМАН ОСМАНОВ ДОЛЕНСКИ – молба с вх. № РД10-94.О/12/20.04.2010 г. – 
ОТКАЗ, няма писмо с официална адресна регистрация 
8. НУТФИЕ ЕМИН АПТУЛА – молба с вх. № РД10-94.Н/88/15.03.2010 г. – ОТКАЗ, 
лицето има отпусната еднократна парична помощ през 2010 г.; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 10, 17.11.2010 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

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

- изменение на решение № 391-7/5/19.03.2008г. на Общински съвет-
Варна  

- отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани 
за лечение 
 - неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение 
 

Докл.: И.Митковски-председател ПК  
„Здравеопазване” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

2807-11. На основание чл.21, ал.1,  т.23 от ЗМСМА, Общински 
съвет-Варна изменя свое решение № 391-7/5/19.03.2008г. изразът 
общопрактикуващи лекари се замени с израза “лекари” и “лекари по 
дентална медицина” като решението придобива следния вид: 

На основание чл.21, ал.1,  т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,във връзка с чл. 102 
от ЗЛЗ, Общински съвет-Варна възлага на управителите на лечебните 
заведения, с едноличен собственик на капитала Община Варна, да сключат 
анекси с  “лекари” и “лекари по дентална медицина” за удължаване 
срока на договорите за наем за ползване на кабинети в лечебните заведения 
при досегашните условия за нов тригодишен срок, като задължава 
управителите на лечебните заведения да включат в анексите условия за 
ремонти и поддръжка на кабинетите от ползващите ги лекари.   

 /Резултати от поименно явно гласуване: 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 

 



 
 
 
 
2808-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет – 
Варна  № 2015-4/20/17.02.2010 г. и на база здравен статус, Общински съвет 
– Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение.  

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

 
 
  2809-11. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 
от ЗМСМА и  на база здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска 
финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение.  

/за-35, против-0, въздържали се-0/ 
 

  

 

 
                                                                               

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 

 
 

                   
 

 
                                 

 



     ПРИЛОЖЕНИЕ  

                        КЪМ РЕШЕНИЕ №2808-11 
 
1. Фанка Любенова Трифонова, с. Каменар, община Варна, ул.”Калина” 1, молба вх.№ 
РД10-94.Ф/18/07.06.2010г. - 300лв. за дъщерите й Фиданка Фанкова Любенова и Евгения 
Фанкова Любенова, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.   

     2.Ибрям Мустафов Ибрямов, гр.Варна, ул.”Хайдут Сидер” № 5, молба вх.№ РД10-
94.И/243/30.09.2010г. - 500лв. за дядо му Ибрям Мустафов Ибрямов, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.   

  3. Величка Енчева Танева,  гр.Варна, ул.”Георги Георгиев” №18, молба вх. № РД10-
94.В/120/22.04.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 4.Цветелина Тодорова Вълкова,  гр. Варна, ул.”Ген. Колев” № 83, вх. Е, ет. 9, ап. 154, 
молба вх.№ РД10-94.Ц/61/07.09.2010г. - 2 000лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 5.Диана Панкова Илиева, гр. Варна, ул.”Гривица”, бл. 6, вх. Б, ет. 4, ап. 20, молба вх. № 
РД10-94.Д/300/30.08.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

  6.Никола Стефанов Конов,  гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 60, вх. 5, ет. 3, ап. 104, 
молба вх. № РД10-94.А/161/08.06.2010г. - 200лв.,   съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

7.Силвия Симеонова Вишева, ЕГН: 4201221090, гр.Варна, ул.”Зограф”, №45, молба вх. 
№ РД10-94.С/230/03.06.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 8.Мюрвет Мехмедова Салиева, гр. Варна, кв. ”Аспарухово”, ул. ”Гривица” №28, молба 
вх. № РД10-94.М/243/04.06.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 9.Величко Георгиев Димов, гр.Варна, ул.”Черешово топче” № 30, молба вх.№ РД10- 
94.В/162/04.06.2010г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 10.Роза Александрова Чакърова, гр.Варна, ул. ”Огражден” № 11, молба вх. № РД10-
94.Р/119/08.06.2010г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 11.Юлия Маринова Ангелова,  гр.Варна, ул.”Цар Иван Срацимир” 112, молба вх. № 
РД10-94.Ю/35/08.06.2010г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

12.Иван Георгиев Гемов, гр. Варна, кв. “Галата”, ул.”Русалка” 4, молба вх. № РД10-
94.И/147/07.06.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 13.Върбанка Кирилова Терзиева,   гр. Варна, ул.”Д.Полянов”, бл. 58, вх. Б, ап. 9, ет. 3, 
молба вх.№ РД10-94.В/195/07.07.2010г. - 2000лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



 14.Илиана Илкова Илиева, гр. Варна, ул.”Дрин” 52, молба вх.№ РД10-
94.И/268/25.10.2010г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 15.Маргарита Георгиева Добрева,   с.Казашко, община Варна, ул.”Калина” 15, молба 
вх.№ РД10-94.М/436/30.09.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 16.Борислава Руменова Йовчева-Касабова, гр. Варна, ул.”Д-р Басанович” 26, ап.11, 
молба вх.№ РД10-94.Б/84/30.07.2010г. - 400лв. за дъщеря й Никол Ростиславова Касабова,  
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

 17.Розалина Надеждова Радева,   гр. Варна, ул.”Крайезерна” № 12, молба вх.№ РД10-
94.Р/229/21.10.2010г. - 400лв. за дъщеря й Наталия Розалинова Надеждова, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.   

 18.Вида Гатева Веселинова, гр.Варна, ул. ”Гомел” 3, молба вх.№ РД10-
94.В/302/21.10.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 19.Йордан Василев Янакиев, гр.Варна, ул.”Боян Илиев” 22, молба вх.№ РД10-
94.Й/47/12.07.2010г. -  500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 20.Красимира Манолова Атанасова, гр. Варна, ж.к. “Младост”, бл. 106, вх. 9, ет. 3, 
ап.11, молба вх. № РД10-94.К/195/08.07.2010г. - 300лв, съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 21.Златка Георгиева Войнова, гр. Варна, ул.”Хараламби Ангелов” 9, молба вх. № РД10-
94.З/89/27.10.2010г. - 1300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 22.Петя Николаева Илиева, гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 401, вх. 10, ет. 6, 
ап.183, молба вх.№ РД10-94.П/154/19.07.2010г. - 1000лв. за сина й Георги Стилиянов 
Илиев, съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

 23.Атанас Борисов Стефанов, гр.Варна, ул. ”Доброволци” 9, ет.3, ап. 138, молба вх. № 
РД10-94.А/263/21.07.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 24.Владимир Панайотов Лефтеров, гр. Варна, ж.к. ”Младост”, бл. 101, вх.2, ет.7, ап. 21, 
молба вх.№ РД10-94.В/213/22.07.2010г. - 1000лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 25.Красимир Гочев Андонов,   с. Каменар, община Варна, ул.”Ясен”, 13А, молба вх.№ 
РД10-94.К/210/26.07.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 26.Кольо Господинов Коев, с. Тополи, община Варна, ул.”Медвен” № 16, молба вх. № 
РД10-94.К/209/26.07.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 27.Йонка Георгиева Николова,  гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 20, вх. 5, ет.7, ап. 
19, молба вх.№ РД10-94.Й/51/27.07.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



 28.Ремзие Ахмед Ибрям, гр.Варна, ул.”Д-р Селименски” 2, вх. Б, ап. 26, молба вх.№ 
РД10-94.Р/143/08.07.2010г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 29.Светла Божкова Георгиева, гр.Варна, ж.к. ”Вл.Варненчик”, ул.”Гургулят” 12, молба 
вх. № РД10-94.С/281/08.07.2010г. - 200лв, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 30. Мария Ангелова Желева, гр. Варна, кв. ”Възраждане”, бл. 16, вх. 2, ет. 4, молба 
вх.№ РД10-94.М/290/01.07.2010г. - 700лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 31.Георги Василев Янакиев, гр. Варна, ж.к. “Владиславово”, ул. ”Антон Франгя” № 46, 
молба вх. № РД10-94.Г/135/01.07.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 32.Маринчо Стоянов Терзиев, гр.Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 207, вх. 1, ет. 7, ап. 
26, молба вх.№ РД10-94.М/286/30.06.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

33. Калин Дженев Дженев, гр. Варна, ж.к. "Чайка" бл. 1 вх. Г ет. 5 ап. 13, молба вх. № 
РД10-94.К/79/23.03.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 34. Верка Стефанова Саравска, гр. Варна,  ж.к. Чайка, бл. 9 вх. Д ет. 2 ап. 20, молба вх. 
№ РД10-94.В/91/24.03.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 35. Марин Кръстев Маринов,  гр.Варна ул. "Петко Стайнов" № 3, бл. 1, ет. 4, ап. 16, 
молба вх. № РД10-94.М/128/24.03.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 36. Ивелин Христов Симеонов,  гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. "Калач-34", молба вх. № 
РД10-94.И/97/01.04.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 37. Димитър Йорданов Йорданов, гр. Варна, ж.к.Дружба –Аспарухово 6, вх. Б, ет. 1, ап. 
11, молба вх.№ РД10-94.Д/306/03.09.2010г. - 5 000лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 38.Анка Йорданова Алекова, гр. Варна,  ул. "Тимок" № 3, молба вх. № РД10-
94.А/125/09.04.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 39. Калина Пенчева Георгиева,  гр. Варна, ж.к. "Младост" бл. 107, вх. 8, ет. 3, ап. 11, 
молба вх. № РД10-94.К/89/06.04.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 40. Стела Страхилова Христова, гр. Варна,  ул. "Горна Студена" 48, вх. Б, ет. 1, молба 
вх. № РД10-94.С/151/07.04.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 41. Цветана Григориевна Александрова, гр. Варна, бул. "Сливница" № 39, вх. А, ап. 12, 
молба вх. № РД10-94.Ц/24/14.04.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



 42. Галина Младенова Асенова, гр. Варна, ул. "Розова долина" № 40, молба вх. № РД10-
94.Г/85/19.04.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 43. Анка Димитрова Христова, гр. Варна, ул. "Браила" № 51, молба вх. № РД10-
94.А/143/19.04.2010 г. -  100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 44. Сузана Илиева Събева, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. "Гривица" № 30, молба вх. № 
РД10-94.С/165/21.04.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 45. Димитра Симеонова Грудева,   гр. Варна, ж.к. Пристанище 3, вх. А, ет. 2, ап. 4, 
молба вх. № РД10-94.Д/147/22.04.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 46. Пенка Дойкова Стоянова,  гр. Варна, ул. Доброволци 13, вх. 1, ет. 8, ап. 98, молба вх. 
РД10-94.П/98/22.04.2010 г. - 400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 47. Сейде Акиф Хасан, гр. Варна, ул. "Арда" № 12, молба вх. № РД10-
94.С/167/22.04.2010 г. - 100 лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 48. Стоян Георгиев Тодоров,   гр. Варна, кв. "Владиславово" бл. 405, вх. 10, ет. 2, ап. 35, 
молба вх. № РД10-94.С/169/22.04.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 48. Фатма Рафет Карани, с. Каменар, община Варна, ул. "Невен" 5Б, молба вх. №  РД10-
94.Ф/15/20.04.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 49.Хабибе Сюлейман Сали,  гр. Варна, ул. "Пролет" № 3, молба вх. № РД10-
94.Х/35/20.04.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 50. Теменужка Асенова Райкова, с. Каменар, община Варна, ул. "Невен" № 2 А, молба 
вх. № РД10-94.Г/89/20.04.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 51. Роза Ангелова Асенова,  гр. Варна, ул. "Станислав Доспевски" 7, молба вх. № РД10-
94.Р/86/20.04.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 52. Катя Стефанова Симеонова, с. Каменар, община Варна, ул. "Невен" 5 Б, молба вх. 
№ РД10-94.К/107/20.04.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 53. Марин Иванов Радев, гр. Варна, ул."Г-н Хаджи Иванов" № 25, молба вх. № РД10-
94.М/186/26.04.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 54.Виолета Любенова Савова,  гр. Варна, ул. "Розова долина" № 56, молба вх. № РД10-
94.В/127/29.04.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



 55. Мелек Ибрямова Алиева,  гр. Варна, ул. "Академик Курчатов" 45, молба вх. № 
РД10-94.М/190/28.04.2010 г. - 100лв, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 56. Мехмед Нури Хамза, гр. Варна, ул. "Розова долина" № 70, молба вх. № РД10-
94.М/187/27.04.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 57.Деспинка Христова Филова,  гр. Варна, кв. "Владиславово", бл. 10, вх.7,  ет. 9, ап. 80, 
молба вх. № РД10-94.Д/154/27.04.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 58.Анка Демирова Балтаджиева,   гр. Варна, ул. "Осогово"   № 14, молба вх. № РД10-
94.А/172/04.05.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 59. Иванка Георгиева Петкова, гр. Варна, ул. "Милосърдие" 37, бл. 9А, вх. А, ет. 2, ап. 
13, молба вх. № РД10-94.И/117/03.05.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 60. Райна Дякова Илиева, гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", бл. 405, вх. 22, ет. 1, ап. 62, 
молба вх. № РД10-94.Р/101/11.05.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 61. Роза Радева Георгиева,   гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик" 32, вх.1, ет. 7, ап. 34, молба 
вх. № РД10-94.Р/100/05.05.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 62. Светлана Атанасова Тодорова, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 408, вх. 5, ет. 4, 
ап. 12, молба вх. №  РД10-94.С/187/05.05.10 г. - 1 000лв., съобразно установен здравен 
статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 63. Анка Маркова Чакърова,  гр. Варна, ул. "Горна Студена" № 48,  вх. А, ет. 3, молба 
вх. № РД10-94.А/178/12.05.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

  64. Съби Николов Събев,   гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", бл. 304, вх. 2, ет. 2, ап. 17, 
молба вх. № РД10-94.С/195/12.05.2010 г. - 500лв. за сина  му Никола Събев Николов, 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод 
на горепосочената молба.   

 65. Златка Радева Николова,   гр. Варна, кв. "Изгрев" бл. 38, ет. 2, ап. 16, молба вх. № 
РД10-94.З/45/13.05.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 66. Минка Алексиева Иванова,   гр. Варна, ул. "Розова долина" № 56, молба вх. № 
РД10-94.М/212/14.05.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 67. Илия Вълчев Мечкаров, гр. Варна, ул. "Илинден"    29, ет.5, ап. 9, молба вх. № РД10-
94.И/130/15.05.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

  68. Хасан Али Хасан, гр. Варна, ул. "Горазд" № 13, молба вх. № РД10-
94.Х/45/17.05.2010 г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   



  69. Роза Александрова Атанасова, гр. Варна, ул. "Д-р Селименски" № 46, молба вх. № 
РД10-94.Р/106/17.05.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 70. Роза Радева Христова, гр. Варна, ул. "Сава" № 39, молба вх. № РД10-
94.Р/105/17.05.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 71. Анелия Даринова Асенова, гр. Варна, ул. "Горна студена" № 60, молба вх. № РД10-
94.А/187/19.05.2010 г. - 200 лв. за сина й Красимир Христов Младенов,  и дъщеря й 
Миглена Христова Асенова, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 72. Гинка Ангелова Георгиева,   гр. Варна, ул. "Горна студена" № 65, молба вх. № 
РД10-94.Г/111/19.05.2010 г. - 200лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 73. Анка Асенова Ангелова, гр. Варна, ул. "Петко Напетов" № 30, молба вх. № РД10-
94.А/193/26.05.2010 г. - 200лв. за съпруга й Тома Ангелов Ангелов, съобразно установен 
здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената 
молба.   

 74. Зюмбюлка Илкова Георгиева,  гр. Варна, ул. "Осогово" № 16, молба вх. № РД10-
94.З/47/26.05.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 75. Рада Илиева Кирова, гр. Варна, ул. "Д-р Петър Берон" 12, ет. 1, ап. 4, молба вх. № 
РД10-94.Р/112/25.05.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 76. Славка Вълчева Иванова, гр. Варна, кв. "Вл. Варненчик", бл. 20, вх. 13, ет. 18, ап.18, 
молба вх. № РД10-94.С/221/31.05.2010 г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 77. Светлан Димитров Стоянов,   гр.Варна, ул.”Доброволци” 1, ет. 8, ап. 98, молба вх.№ 
РД10-94.С/224/02.06.2010г. - 500лв., съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 78.Галя Асенова Симеонова, гр.Варна, ул.”Крайезерна” № 23, молба вх. № РД10-
94.Г/122/04.06.2010г. - 100лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

 79.Орлин Радев Киряков,   гр.Варна, ул. “Зеленика”, бл. 25, ет. 3, ап. 7, молба вх.№ 
РД10.94.О/16/03.06.2010г. - 300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            
          ПРИЛОЖЕНИЕ  
          КЪМ РЕШЕНИЕ № 2809-11 
 
 
1. Илия Стоянов Данев, гр. Варна, ж.к. "Вл. Варненчик" бл. 214, вх.4, ет. 3, ап. 108, 
молба вх. № РД10-94.И/71/15.03.2010 г. -  няма основание за отпускане на средства за 
лечение. 
2. Асен Алексиев Чакъров, гр. Варна, ул. "Горна Студена" № 48, вх. А, ет. 3, молба вх. 
№ РД10-94.А/179/12.05.2010 г. - няма основание за отпускане на средства за лечение 
3.  Елена Юлиянова Пашова, гр. Варна ж.к. "Вл. Варненчик", ул. "СВ. Минков" № 48, 
молба вх. № РД10-94.Е/73/12.05.2010г. за синаът й Божидар Николаев Джумалиев, - няма 
основание за отпускане на средства за лечение. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 10, 17.11.2010 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
«Младежки дейности и спорт» относно: 
 - приемане на “Наредба за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни 
резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и Световни рекорди”. 
 

Докл.: Н.Пашов-председател ПК „МДС” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
2810-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

10 от ЗМСМА, чл. 75, ал. 1 и чл. 76, ал. 3 от АПК и по предложение на 
Кмета на Община Варна вх. № РД-10-9302/24/16.02.2010 г., Общински 
съвет – Варна приема “Наредба за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали 
високи спортни резултати на Световни и Европейски първенства, 
Световни и Европейски купи и Световни рекорди”, съгласно 
приложение 1 

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

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
 

НАРЕДБА  
за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица 

постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни 
и Европейски купи и Световни рекорди 

 
Цели и задачи: 
С настоящата Наредба се цели да се стимулират варненските спортисти, треньори и 
спортни деятели, които допринасят за издигането имиджа на България и Варна чрез 
изявите си на Световни и Европейски първенства, Световни и Европейски купи .  
Чл.1.  Състезателите постигнали високи спортни резултати в крайното класиране на 
Световни и Европейски първенства и купи по олимпийски спортове и дисциплини, 
получават материално стимулиране в лева, както следва: 
 
Таблица 1  

 Първенства Стимулиране в лева за: 
  І място ІІ място ІІІ място 
1. Световни       
- по олимпийски спортове и 
дисциплини 

8000 6000 4000 

- световна купа/индивидуално/ 3750 2400 1250 
- Световни рекорди по олимпийски 
спортове и дисциплини 

8000     

2. Европейски       
- по олимпийски спортове и 
дисциплини 

5000 3000 2000 

- европейска купа/индивидуално/ 1500 1125 675 
- Европейски рекорди по олимпийски 
спортове и дисциплини 

5000     

 
Чл.2.   Състезателите от различните възрастови групи, постигнали високи спортни 
резултати по т.1и т.2 получават награди в размер както следва: 

• Мъже/Жени – 100% от предвидените финансови средства по Таблица1  
• Младежи – 80% от предвидените финансови средства по Таблица 1  
• Юноши – 60% от предвидените финансови средства по Таблица 1  
• Кадети – 50% от предвидените финансови средства по Таблица 1  

Чл.3. Състезателите, постигнали високи спортни резултати при участие в световни и 
европейски първенства по съответните дисциплини за лека атлетика в зала и плуване на 
25 метров басейн, получават награди в размер на 100% от наградите по чл.1, т.1 и т.2 на 
тази наредба. 
Чл.4.   В случаите, когато световните и европейски първенства се провеждат 
едновременно с общо класиране, състезателите получават награда по чл.1 за по-
високото класиране 
Чл.5.  

1. Състезателите участващи в състава на щафети по лека атлетика и плуване, многоместни 
лодки при гребане и кану-каяк, ансамбъл при художествена гимнастика, акробатика, 
аеробика, и други при които класирането е постигнато от двама и повече спортисти, 



всеки от състезателите получава по равен брой средства в рамките до 70% от 
материалното стимулиране за индивидуално класиране по чл.1, т.1 и т.2.  

2. 2. Личните треньори от варненски спортни клубове по предходната точка получават до 
100% от размера на наградата на един състезател.  

Чл.6.  
1. Състезателите при спортните игри, които са взели участие в не по-малко от 50% от 

изиграните срещи и най-малко 50% процента от времетраенето на срещите, но не-
повече от 75% от състава на отбора, всеки получава награда до 70% по чл.1 на тази 
Наредба.  

2. Останалите състезатели в отбора получават награди в размер до 50% от наградите на 
основните състезатели.  

3. Броят на наградените състезатели участващи в спортните игри се определя по 
предложение на Управителните съвети на спортните клубове в съответствие с 
регламента на състезанието, определен от съответната Международна спортна 
федерация.  

Чл.7.   В случаите, когато в едно първенство има отделни състезания за индивидуално 
и отборно класиране с раздаване на два комплекта медали, всеки от състезателите взел 
участие в отборното първенство получава 50% по чл.1, т.1 и т.2. 
Чл.8.  Състезателите по вдигане на тежести получават награди по чл.1, т.1и т.2 от 
настоящата инструкция за постигнатите високи резултати в двубоя. 
Чл.9.    Личните треньори от варненските спортни клубове с принос за постигнати 
високи спортни резултати на техни състезатели по чл.1, т.1 и т.2 получават материално 
стимулиране до 80% от общия размер на материалното стимулиране на неговите 
състезатели. 
Чл.10. Награждаването на състезателите и треньорите се извършва въз основа на 
предложение на Управителния съвет на спортния клуб до ПК „МДС” и 
дирекция”МДС”, придружено с официални протоколи от Международните спортни 
федерации. 
Чл.11.  По предложение на спортните клубове и Община Варна, ПК „МДС” може да 
вземе решение за награждаване през календарната година с парични награди до 5 000 
лв. отбори, състезатели, треньори и спортни деятели за високи успехи и за развитието и 
популяризирането на варненския и български спорт. Наградите се връчват след заповед 
от кмета на Община Варна. 
Чл.12.  Наградите се изплащат след разглеждане на предложението от ПК „МДС”, 
решение на Общински съвет – Варна и заповед на кмета на Община Варна. 
Чл.13.   Наградите се връчват на специална церемония организирана от Община Варна 
на сесия на Общински съвет – Варна . 
Чл.14.  Всички парични награди подлежат на облагане по данъчното законодателство у 
нас. 
Чл.15. Наредбата влиза в сила след приемането и на заседание на Общински съвет - 
Варна.   
  
  
Публикувано на 29.10.2010 г. 

 
 
 
 
 
 
 



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

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 28 
от заседание, проведено на 10, 17.11.2010 г. 

по точка  тринадесета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
«Култура и духовно развитие» относно: 
  - даване на съгласие  приходите от входни билети от изложбата – 
атракцион динозаври и паноптикум на природната среда да бъдат 
разпределени както следва: 70% за фирма „Гезавр” – Украйна и 30% в 
приход на делегирания бюджет на Регионален исторически музей Варна и 
за изложбата Танцьорките на Дега във Варна, да бъдат разпределени както 
следва: 40% за Центъра за култура и сътрудничество при Френски 
културен институт – София и 60% в приход на делегирания бюджет на 
Регионален исторически музей – Варна. 

Докл.: К.Трошев-председател ПК „КДР” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 2811-13. На основание на чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Варна с вх.№ ОС-10-3600/9/28.10.2010г., 
Общински съвет – Варна дава съгласието си приходите от входни билети 
от изложбата – атракцион динозаври и паноптикум на природната среда да 
бъдат разпределени както следва: 70% за фирма „Гезавр” – Украйна и 30% 
в приход на делегирания бюджет на Регионален исторически музей Варна 
и за изложбата Танцьорките на Дега във Варна, да бъдат разпределени 
както следва: 40% за Центъра за култура и сътрудничество при Френски 
културен институт – София и 60% в приход на делегирания бюджет на 
Регионален исторически музей – Варна. 

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

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 28 

от заседание, проведено на 10, 17.11.2010 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 
   ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК, ВрК  и Обществения съвет 
по социално подпомагане към Общински съвет-Варна. 
 

Докл.: Н.Апостолов-председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2812-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 , 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет – Варна решава общинският съветник 
Янко Атанасов Коренчев да бъде член на: 

-  ПК „Финанси и бюджет” 
- ПК „Младежки дейности и спорт” 
- ПК „Култура и духовно развитие” 
/за-36, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2813-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1,т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК 
„Финанси и бюджет”общинският съветник Орлин Иванов Симеонов. 

/за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 



 
2814-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 , 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет – Варна решава общинският съветник 
Орлин Иванов Симеонов да бъде член на ПК „Благоустройство и 
комунални дейности”. 

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

2815-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 , 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет – Варна решава общинският съветник 
Ивайло Симеонов Бояджиев да бъде член на ВрК „Борба с корупцията и 
корупционните практики ”. 

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

 

2816-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 , 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет – Варна решава общинският съветник 
Янко Атанасов Коренчев да бъде член на: 

- ВрК „Борба с корупцията и корупционните практики ” 
- ВрК „Структури и общинска администрация ” 
- ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда” 

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

2817-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.1 
от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1 от „Правилник за прилагане на Закона 
за социалното подпомагане, създаден с Решение № 282-4/9/01.03.2004г. и 
изменен с решения № 504-8/12/05.05.2004г. и № 4805-8/52/16.03.2007г. на 
Общински съвет – Варна и по нейно искане вх.№ ОС10-94-
И/12/01.11.2010г., Общински съвет – Варна освобождава като член на 



Обществения съвет за социално подпомагане Ивелина Кирилова Илиева – 
Димитрова. 

/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2818-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.1 

от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.1 от „Правилник за прилагане на Закона 
за социалното подпомагане, създаден с Решение на Общински съвет – 
Варна № 282-4/9/01.03.2004г. и изменен с решения № 504-8/12/05.05.2004г. 
и № 4805-8/52/16.03.2007г., Общински съвет – Варна избира за член на 
Обществения съвет за социално подпомагане Иван Николов Луков. 
 /за-35, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
 
 
2819-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1,т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК 
„Младежки дейности и спорт”общинският съветник Драдомир Демиров 
Дончев. 

/за-37, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 
 
2820-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 , 

от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет – Варна решава общинският съветник 
Драдомир Демиров Дончев да бъде член на ПК „Финанси и бюджет” 

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

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
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