
П Р О Т О К О Л 
№ 35

от заседание, проведено на 22.06.2011 г., 23.06.2011 г. и 29.06.2011 г.
по точка  първа от дневния ред

 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.

Николай АПОСТОЛОВ

Павел Христов.

Павел ХРИСТОВ

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете. Използвам микрофона да 
благодаря за бързата реакция по отношение на предложението, което внесох на предната 
сесия за регулиране на достъпа с автомобили до Морската градина. Изразявам 
благодарността си, че сте се спрели на варианта с пълна забрана за достъп на автомобили. 
Въпросът ми е кога тази забрана ще бъде факт и ще използвам микрофона да подам два 
сигнала. 

Единият касае ул. “Хан Пресиян”, улицата е в трагично състояние. Много граждани идваха и 
се оплакваха на наши приемни. Интересува ме тя предвидена ли е за ремонт в ремонтите, 
които протичат в момента по улиците. И третият ми сигнал е за кв. “Изгрев”, по отношение 
на ул. “Първа”. Поради липса на детски площадки там, въпросната улица ...... 

Владимир ТОНЕВ

... уважаеми колеги. Въпросът ми към г-н кмета е следния: на 21.04.2011 г. инженерна 
инфраструктура и благоустрояване относно разрешение за прекопаване през летния 
туристически сезон е спуснато писмо до Е-ОН и В и К, уведомяваме, че Община Варна ще 
разрешава графиците за прокопаване във връзка с летния туристически сезон до 15.05.2011 г. 
Въпроса ми е, кога ще изтече този срок и за коя част от Община Варна се отнася? Така 
направеното блокира цялата община, а в нея се включват и селищни образования, в нея се 
включват квартали и райони, които едва ли касаят туристическия сезон. Имали възможност 
да се районира, както е било и преди години? И вторият ми въпрос е във връзка с жалби на 
граждани още от миналата година есента, относно изграждане и асфалтиране на обществен 
извън уличен паркинг на ул. “Никола Кознев” № 1, 1А, 3 и 3А. Парцелите са общинска 
собственост. Има вече изготвен проект, има изготвено КСС. Кога в един реалистичен срок ще 
започне изграждането на въпросния паркинг. Благодаря.

Николай АПОСТОЛОВ

Благодаря на г-н Тонев. Други питания? Д-р Митковски, да се готви Иван Луков. 

Ивайло МИТКОВСКИ

Уважаеми г-н кмете, колеги. Моят въпрос и молба на живеещите в централната част на града, 
а именно улиците “Македония”, “Братя Миладинови”, “Упълченска” в частта особено под “8-
ми Приморски полк”, предвидени ли са средства за поддържане и изрязване на бързо 
растящите в тази част дървета, което налага даже в много от жилищата в тази част, дори през 
деня да се ползват електрически лампи, за да могат да се осветяват. Имайки предвид 
усилията на общината, които предлагат да поддържа и които се виждат в момента, да 
поддържат зелените части на града ни. Благодаря ви. 

Николай АПОСТОЛОВ

Благодаря. Г-н Луков.



Иван ЛУКОВ

Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Имам две питания, като първото е по-скоро сигнал. 
Преди около два месеца стана пътно транспортно произшествие на пътя за галата и един 
автомобил помете една спирка там, заслона на спирката. Вече два месеца не се ..., дойдоха 
служители и изчистиха останките, но заслон все още не се строи и мисля, че трябва да се 
направи там един заслон за спирка. Като второ ми питане обаче е свързано с улиците в село 
Константиново. До колкото разбрахме има една подписка от живущите в това село, на ул. “3-
март” и ул. “Балаир”, където се извършва някакво строителство мога да го нарека или 
асфалтиране ли, или чакълиране ли. Хората са недоволни от така направения ремонт, то не е 
и ремонт, нямам думи с какво да го определя. Въпроса ми е кой ще отиде да приеме този 
обект и каква гаранция дава фирмата изпълнител, като прилагам към въпроса си жалбата на 
32 живущи в тези улици, плюс снимков материал за това как е извършено асфалтирането. 
Благодаря. 

Николай АПОСТОЛОВ

Благодаря на г-н Луков. Други питания колеги? Не виждам. Кмета на града е в залата, г-н 
Йорданов заповядайте. Заповядайте г-н Йорданов.

......................

Добър ден на всички ...

Николай АПОСТОЛОВ

Прощавайте, трябва да гласуваме дали да Ви бъде дадена думата. 

......................

Добре, благодаря. 

Николай АПОСТОЛОВ

Г-н кмете ще дадете ли отговор на питанията? Добре. Колеги, имаме гражданин от 
Константиново, който иска да бъде изслушан. Не знам по какъв въпрос, не е поставено 
писмено искане към мен, така че, за да й бъде дадена думата съгласно нашия правилник това 
трябва да бъде поставено от съветник и да го гласуваме. Не виждам общински съветник, 
който ми поставя въпроса да изслушаме въпросната гражданка. Г-н Трифонов, може би ще 
свърши това. 

Владимир ТРИФОНОВ

Предлагам да изслушаме гражданката. 

Николай АПОСТОЛОВ

Колеги, предложението процедурно е направено. Който е съгласен да бъде дадена думата за 
изслушване на граждани от село Констанстиново, пак повтарям не ми е уточнено по какъв 
въпрос, който е “за”, моля да гласува. 

Резултати от гласуването: за - 11; против - 0; въздържали се – 5; неучастващи в  
гласуването – 11, предложението не се приема. 
Давам думата на г-н кмета за отговор на питанията отправени от общински съветник.      

Кирил ЙОРДАНОВ

Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми общински съветници, уважаеми 
дами и господа, гости на заседанието. Тридесет и пети разбирам под ред, нали. Тридесет и 
пет заседания. Трябва да има сили за още едно – две. Трябва да има. Сега. 22 юни е днес, дата 
завинаги влязла в историята на човечеството. Дано тя не оказва влияние върху физическата и 
психическата ни мотивация да работим пълноценно и активно днес. Толкова за коментарите 



на историята към историята. 

“Хан Пресиян” – докато задавахте въпроса колегата Василева потвърди, че тази улица е 
включена в списъка за улиците за асфалтиране. Имали тук да чуе отговора този, който зададе 
въпроса? Извинявайте. Понеже там погледнах, като задавахте въпроса. Да. За ваша 
информация трето възлагателно писмо приключваме, сряда – четвъртък трябва да приключат 
дейностите по него. Правим рекапитулация. Със сигурност ще има и четвърто възлагателно 
писмо, за да продължим асфалтиранията най-вече на такива улици, междублокови 
пространства, вътрешно квартални улици. 

За детската площадка. Вас и д-р Митковски бих помолил за много кратка писмена следа, за 
да мога да възложа на колегите си изпълнението, но д-р Митковски, по повод на Вашия 
въпрос отново колегата Василева има готовност да пристъпи към резитба есента, защото 
листната маса в момента би била проблем. Има се в предвид обема и тежестта.

Прокопаванията – прокопаванията, като се има в предвид качеството, с което се извършват е 
проблем на града, много тежък проблем. Съдим се с фирми злокачествено прокопали, 
възстановили и т.н. Разбирате това не пречи на живота да продължава и да се издават такива 
разрешения. При максимално ангажиране на усилията за контрол на качеството, което по 
нашите географски ширини, както е известно може да бъде с висок коефициент на полезно 
действие. Това е положението.

Ако ме питате каква ще бъде нагласата ми, ако бъда сезиран с нови искания за прокопавания 
точно през туристическия сезон мога да ви отговоря, че е въпрос на целесъобразност 
действително да се прецени ще влезе ли в разрез с интересите на туристическия бизнес, на 
града пак на тази плоскост или и този сезон може да бъде ползван за тези дейности, като 
подходящ за строителни работи. Въпрос на конкретна преценка. Така е може би най-добре. 
Разбира се максимално се ангажира отговорността на разрешаващият орган. Точно да 
прецени необходимо ли е, полезно ли е, ще се спести ли време, но без да се влиза в конфликт 
с първостепенните интереси на града ни в момента, туристическия сезон, който започна да 
протече успешно. Най-малкото той да не среща проблеми от това естество, точно от тази 
сфера. 

“Никола Кознев” е под въпрос, въпрос на преценка на финансови възможности. Знам за 
желанието на хората, знам за техния проект, ще видим. 

За спирката на пътя за “Галата”. Точно така. Колегата Караденчев докато Вие също задавахте 
въпроса си ме информира, че е в очакване на детайли на спирка, елементи, която ще бъде 
монтирана в рамките на концесиите, които преди години бяха разрешени от Общинския 
съвет.

 Мисля, че последният въпрос за Константиново, тук е колегата, той ме информира, разбира 
се това е въпрос на финансови възможности. Това, което показвате на снимката е при всички 
положения по-добре от това, което е било преди тази снимка. Това е чакъл, това е биндер, 
това не е окончателно завършване на пътя. При наличието на повече средства ще се 
приключи, но това е положението. Въпрос на финансови средства. Въпрос на финансови 
възможности. Това са отговорите, които искам да дам на въпросите, които поставихте. Ако 
има реплики ще изчакам. 

Николай АПОСТОЛОВ

Г-н Тонев.

Владимир ТОНЕВ

Г-н кмете, понеже в писмото беше написано, че графиците се разрешават до 15.05., Вашият 
отговор го приемам, че молби за графици на В и К и на Е-ОН, коментираме тези две 
дружества, защото към тях е изправено. Те могат да подават, а разрешаващият орган ще 
прецени вече конкретната обстановка дали може или не може. Правилно ли съм Ви разбрал. 



Николай АПОСТОЛОВ

Павел Христов. 

Павел ХРИСТОВ 

Благодаря за бързия отговор по отношение на улицата. Само искам да попитам за забраната 
за влизане с автомобили в Морската градина, от какъв срок се предвижда тя влезе в действие. 

Николай АПОСТОЛОВ

Благодаря. Други питания? Д-р Митковски. 

Ивайло МИТКОВСКИ

Уважаеми г-н кмете, без да съм специалист и без да искам да влизам в спор с Вас, но според 
мен основния проблем на тези улици е точно сега, когато са раззеленени дърветата, даже Вие 
можете да мините по тях и да видите, че в момента се образува, като един зелен тунел, 
изключително тъмен. Даже през деня светнете крушките по улиците ще се осветят. Така че 
смятам, че сега е момента, когато трябва да се извърши това нещо, ако имате разбира се 
готовност. 

Николай АПОСТОЛОВ

Други питания? Не виждам. Г-н кмета, заповядайте.  

Кирил ЙОРДАНОВ

За да има ефект тази забрана трябва да влезе незабавно, генерал Петров е тук. Със сигурност 
слушайки това, което ние говорим ще предприеме мерки за забрана на влизане на моторни 
превозни средства в Морската градина каквото и да струва това. Като усилие, защото така 
трябва да бъде. 

Тук сме с колегата Василева за дърветата, чуваме за какво говорят. Значи, хората формират 
очакването и потребността това да се случи сега. От нас зависи да опитаме, ако не можем и 
не сме в състояние да ги формираме и да кажем “не сме в състояние”. Чувате разговора. И 
двамата с Вас сме тук, виждате настойчивостта да проявим и ние такава, за да могат 
общинския съветник д-р Митковски и хората да получат удовлетворителен отговор, но след 
като направим усилия да решим въпроса в светлината на очакването на хората, това е, което 
мога да добавя.

В и К – да излезе колегата, да. Преценка. Няма защо да ги бавим. Ако има такава потребност, 
формирана е, тя е надлежно мотивирана, стигне така да се каже до убедителната си фаза, би 
трябвало да се даде разрешение отчитайки интересите и другите на града. 

Николай АПОСТОЛОВ

Други уточняващи въпроси? Какво още има г-н Луков? 

Иван ЛУКОВ

Благодаря на г-н кмета за отговора. Наистина така асфалтираната улица е по-добре от, 
колкото да се гази в кал. Но на мен въпроса ми по-скоро и на жителите тук в тази подписка е: 
каква гаранция, колко гаранция при така изпълненото, по този начин изпълнено това 
строителство, каква гаранция ще се даде, че при първия проливен дъжд това нещо няма да се 
събере долу на центъра на селото и тези пари отидоха на вятъра. 

Николай АПОСТОЛОВ

Едва ли кмета ще може да даде гаранции в техническо отношение, но все пак виждам, че 
иска да даде поне отговор. Може би въпросът Ви е към инвестиционна политика или на друга 
...

Кирил ЙОРДАНОВ



Като на телевизионно състезание, отговорът е колективен. Вие питате, отговарят няколко 
души почти в хор. Една година съгласно закона. Стоим и чакаме първият дъжд и слизаме 
долу и гледаме. Едните с надеждата, че пътят ще си остане на мястото, другите с 
трудовашките колички в очакване да се смъкне чакъла и да го върнат обратно горе. Това е. 
Една година е гаранционният срок по смисъла на закона. Съжалявам, че започнахме тази 
дейност и не насочих средствата в други части на града. Но това ще го имам в предвид за 
остатъка на моя мандат. Къде да насоча средствата от четвъртото писмо. Със сигурност не и 
там. Това го казвам ободрително в духа на всички очаквания тука, които се обединяват. 
Виждам така, че разстоянието между двете групи изразяващо се в бройки празни седалки се 
увеличава, което със сигурност обяснява какво се задава на хоризонта.   

Николай АПОСТОЛОВ

Благодаря на г-н кмета. Ако има други питания, ако не да преминаваме към следващата 
точка. Други питания не виждам. Поради изчерпване на тази точка, точка втора от дневния 
ред колеги, от така гласувания дневен ред.           

 

по точка  втора от дневния ред

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

(1)- преобразуване на Спортно училище „Георги Бенковски” - Варна от общинско в държавно 
спортно училище;

(2)- предоставяне на Спортно училище „Георги Бенковски” – Варна за безвъзмездно ползване 
публична общинска собственост предмет на АОС № 2118/10.09.2001 г.

(3) – търсене на възможности за оптимизация на мрежата от държавни училища с цел 
осигуряване на подходяща база за Спортно училище „Георги Бенковски” – Варна от 
Министерство на образованието, младежта и науката съвместно с Министерство на 
физическото възпитание и спорта;

(4) – предоставяне на общинско жилище за нуждите на две преподавателки-доброволки от 
Китайската народна република.

Докл.:Р.Коев –председател ПК „НО”

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

Р Е Ш Е Н И Я :
3314-2.На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 23, 
ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 34в от Правилника за прилагане на 
Закона за физическото възпитание и спорта в изпълнение на Националната стратегия за 
развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2010 - 2020 г., и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-6700/371/08.06.2011 г., Общински 
съвет – Варна реши: 
         Спортно училище „Георги Бенковски” - Варна да се преобразува от общинско в 
държавно спортно училище на финансиране по единни разходни стандарти от държавния 
бюджет чрез Министерството на физическото възпитание и спорта.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-33, против-1, въздържали се-0, отсъстват-17/

3315-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-6700/371/08.06.2011 г., 



Общински съвет – Варна реши: 
Предоставя на Спортно училище „Георги Бенковски” – Варна за безвъзмездно ползване 
публична общинска собственост предмет на АОС № 2118/10.09.2001 г. за срок от три години.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-34, против-3, въздържали се-2, отсъстват-12/

3316-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 23, ал.3 
от Закона за физическото възпитание и спорта и чл. 34в  от Правилника за прилагане на 
Закона за физическото възпитание и спорта в изпълнение на Националната стратегия за 
развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2010 - 2020 г., и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-6700/371/08.06.2011 г., Общински 
съвет – Варна реши: 
         След изтичане на срока по т.2 Министерство на образованието, младежта и науката 
съвместно с Министерство на физическото възпитание и спорта да потърсят възможности за 
оптимизация на мрежата от държавни училища с цел осигуряване на подходяща база за 
Спортно училище „Георги Бенковски” – Варна.

/за-28, против-0, въздържали се-4/

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
3317-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД 11-9302/128/15.06.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
за предостави безвъзмездно за срок от една година на общинско жилище, предоставено на 
Дирекция „Образование” за образователни цели, намиращо се на бул. „Вл. Варненчик” бл. 
48, ет. 1, за предоставяне на двете преподавателки –доброволки от Китайската народна 
република. 
3317-2-2. Общински съвет – Варна дава съгласие за извършване на ремонт и обзавеждане на 
жилището с оглед на осигуряване на необходимите условия за живеене на двете доброволки, 
в размер на 34 000 лв. /тридесет и четири хиляди/ лева в рамките на бюджета на функция 
„Образование”.

3317-2-3. Общински съвет – Варна дава съгласие за посочения едногодишен период Община 
Варна да заплати текущите разходи /електроенергия, вода и интернет/, медицински 
застраховки, както и картите за градски транспорт на двете преподавелки по китайски език от 
средствата, заложени в дейност 389 „Други дейности по образование”.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-28, против-0, въздържали се-10, отсъстват-13/

            Решението не се приема.
 

по точка  трета от дневния ред

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

(1)-даване на съгласие да бъдат  отпуснати финансови средства, като дарение, в размер на 
5 000 лв. за изграждане на паметник на Капитан Петко войвода в Киев.  

(2)-изменения и допълнения  в чл. 79А от Приложение 1 към Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна в 
частта на раздел І Дирекция “АГУП”,  

(3)-даване на съгласие за опрощаване на наемните задължения  за жилище от фонд 



“Резервен” на наемателката Елена Митева  

(4)-даване на съгласие да бъдат  отпуснати финансови средства в размер на 6 000 лв. на 
“Градски транспорт” ЕАД за изместени тролейбусни стълбове, находящи се в чужди имоти в 
кв. “Владиславово”.

(5)- преразглеждане на решение № 2564-3/26/11.08.2010г. на Общински съвет – Варна за 
изменение на раздел ХІ дирекция “Култура и духовно развитие” от Приложение № 2, т.11.26 
към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  на услуги на 
територията на Община Варна  

(6) - определяне на дивидент за 2011 г. на търговските дружества с ограничена отговорност и 
акционерните дружества със 100% общинско участие.

(7) - разкриване на целодневни масови групи за детска градина към ОДГ № 9 “Ален мак” и 
дофинансиране на дейност 312. 

(8) - отпускане на финансови средства  в размер на  26 256. 90 лв. за изпълнението на проект 
№ 00056192 “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на МРРБ и 
ПРООН за жилищна сграда находяща се в гр. Варна, район “Аспарухово”, ж.к. “Дружба”, бл. 
11.

(9) - възстановяване на сума в размер на 2 963.30 лв. за издръжката на отдел “Обществени 
поръчки” при Община Варна, ползващи помещения на VІ етаж в сградата  на “Дентален 
център І – Варна” ЕООД   и създаване на комисия, която да изготви разделителен протокол за 
бъдещото влизане  във владение на 4 /четирите/ етажа от сградата на “Дентален център І – 
Варна” ЕООД

(10) - допълнение и изменение към Правилника за дейността, отчитането и контрола в 
дейност „Хранителен комплекс” утвърдени със Заповед № 2513/13.08.2010 г. на Кмета на 
Община Варна.

(11) - промяна на решение № 2952-3/19,20.01.2011 г., т. XX. на Общински съвет – Варна, във 
връзка с Проект „Музеите на Варна, ремонт и модернизация”  

(12) – вземане на решение, касаещо проект BG161РО001/1.1-01/2007/058 „Музеите на Варна 
– „ремонт и модернизация” финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ 
„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна 
инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, бюджетна линия 
BG161РО001/1.1-01/2007, съгласно Договор за безвъзмездна помощ № BG161РО001/1.1-
01/2007/046 от 03.02.2009 г. 

(13) - промяна в списъците на обектите в д-ст 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа” и на обектите, финансирани с банков заем 2011г., приети с решение № 2952-
3, т. 2-ІV от Протокол № 31/19,20.01.2011г.

(14) - неопрощаване на наеми на наематели на общински жилища от район „Приморски” от 
фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”;

(15) – отпускане на финансови средства за организация и провеждане на фестивал Ballerman 
Hits 2011;

(16) – задължаване на кмета на община Варна при извършване на освободени сделки 
съобразно чл.45 от Закона за ДДС да не ползва правото на избор за облагане с ДДС;

(17) – отпускане на средства за авариен ремонт на читалището в с.Константиново.

Докл.:Я.Станев-председател ПК „ФБ”

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



Р Е Ш Е Н И Я :
 3318-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-6200/38/21.04.2011г., Общински съвет – Варна  дава съгласие  да 
бъдат отпуснати финансови средства, като дарение, в размер на 5 000 лв. за изграждане на 
паметник на Капитан Петко войвода в Киев, столицата на Украйна, платими по банкова 
сметка на Съюза на тракийските дружества в България – Банка ДСК, ЕАД, клон 1 
“Батенберг” 6, София – IBAN BG34STSA93000001682816 BIC STSABGSF

Средствата са от бюджета на Община Варна за 2011г.  

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

3319-3. На  основание   чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2  от  ЗМСМА, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, във 
връзка с  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № АГУ11-
9303/15/08.04.2011г.Общински съвет – Варна приема изменения и допълнения  в чл. 79А от 
Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Варна в частта на раздел І Дирекция “АГУП”, както 
следва:

§1. Изменя се текста на чл. 79А от Приложение № 1 от НАРЕДБАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА 
УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА,  като 

за услуга № 1.21 „Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път”, 
таксата се променя от „50 лв.„ на „50 лв. + таксата за изготвяне на оценка по чл. 210 от ЗУТ”, 
а срока за предоставяне на услугата /обикновена/ се променя от „30 дни” на „45 дни”; 

за услуга № 1.33. „Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат 
лице по проектирани нови улици” таксата се променя от „50 лв.„ на „50 лв. + таксата за 
изготвяне на оценка по чл. 210 от ЗУТ”

и се добавя нова услуга: 

„№ 1.40. „Изготвяне на оценка по чл. 210 ал. 1 от Закона за устройство на територията” 
обикновена – срок – 30 дни, 120 лева.”.

№ 

по ред 

Наименование 
на услугата / 
правото 

 

обикновена бърза експресна 

Срок Лева Срок Лева Срок Лева 

 ...................      

 

1.21.Учредяване на 
право на преминаване 
през чужд поземлен 
имот без път  

45 дни
50 лв.+ таксата за 
изготвяне на оценка по 
чл. 210 от ЗУТ

      

 .................      

 1.33. Прокарване на 60 дни 50 лв. +  таксата за       



временен път до 
урегулирани поземлени 
имоти, които имат лице 
по проектирани 

изготвяне на оценка по 
чл. 210 от ЗУТ 

 ..................      

 

1.40. Изготвяне на 
оценка по чл. 210 ал. 1 
от Закона за устройство 
на територията” 
обикновена 

30 дни 120 лв.    

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

3320-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-9302/70/05.04.2011г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие за 
опрощаване на наемните задължения за жилище от фонд “Резервен”, находящо се в гр. 
Варна, ул. “Крепостна” № 6, ет. 4, ап. 6 в размер на 181.77 лв., тъй като наемателката Елена 
Тодорова Митева е починала и няма живи роднини.

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

3321-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с писмо от ПК “Транспорт” с 
вх. № ОБС11-2600/15/03.05.2011г. и по докладна записка от Прокуриста на “Градски 
транспорт” ЕАД – Варна с вх. № ОБС11-2600/15/27.04.2011г., Общински съвет-Варна дава 
съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 6 000 лв. на “Градски 
транспорт” ЕАД за изместени тролейбусни стълбове, находящи се в чужди имоти в кв. 
“Владиславово”. 

3321-3-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна дава съгласие да 
се отпуснат до 15 000 лева за изграждането на нов комин на пароцентралата на „Градски 
транспорт” ЕАД, като премахването на стария комин е за сметка на дружеството.

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

3322-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. №  РД11-9302/105/20.05.2011г., Общински съвет – Варна  променя 
свое решение № 2564-3/26/11.08.2010г., Раздел ХІ дирекция “Култура и духовно развитие” от 
Приложение № 2, към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени  на услуги на територията на Община Варна и премахва т. 11.26 – Продажба на входни 
билети за Международен музикален фестивал “Варненско лято” и фестивали, които Община 
Варна самостоятелно организира и финансира.  

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

3323-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, чл. 221, т. 7 от 
Търговския закон, чл. 5 и чл. 6 от НРУПСЧОВКТД, във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-9302/122/07.06.2011 г., Общински съвет - Варна определя 
дивидент за 2011г. (дължим от печалбите за 2010 г.) на търговските дружества с ограничена 



отговорност и акционерните дружества със 100% общинско участие, както следва:

х.лв.

№

 

Търговски дружества  

                                         

Печалба

в х.лв.

% Дължим

дивидент

(с данък) 

1. “Пазари” ЕООД    768 60%   460,8

2. “Обреди” ЕООД    427 60%   256,2

3. “ССД” ЕАД      98 60%     58,8

4. “ДКС” ЕАД      25 60%     15

5. “УСХ” ЕАД      66 60%     39,6

6. “СБАГАЛ проф. д-р Д. 

Стаматов” Варна” ЕООД

     20 30%       6

7. “СБАЛПФЗ - Варна” ЕООД    350 30%   105

8. “СБАЛОЗ д-р Марко Марков”

 Варна ЕООД

 1945 30%   583,5

9. “ДКЦ 1 Света Клементина”

Варна ЕООД

      65 30%      19,5

10. “ДКЦ 4” ЕООД       66 30%      19,8

11. “ДКЦ 5 Света Екатерина”

Варна ЕООД

      15 30%        4,5

12.   ДКЦ ”Чайка” Варна ЕООД                     17 30%        5,1

               ОБЩА СУМА   3862   1573,8

Дивидентът да бъде преведен в срок до 30.09.2011 г. след приспадане на дължимия данък при 
източника. 

/Резултат от поименно явно гласуване
за-35, против-0, въздържали се-2, отсъстват-14/



3324-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 от ЗНП и чл. 15, ал. 1 от 
ППЗНП и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302(121)06.06.2011 г., 
Общински съвет – Варна разкрива две масови целодневни групи за 50 деца към ОДГ № 9 
„Ален мак”.

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

3325-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 
от ЗНП, чл. 15, ал. 1 от ППЗНП,  и чл. 45, ал. 1 от ПМС № 334/29.12.10 г. за изпълнение на 
държавния бюджет на Република България за 2011 г., Общински съвет – Варна дофинансира 
функция “Образование”, дейност 312 /специални детски градини/ в частта за издръжка със 
сумата в размер на 101 880 лв., считано от 01.07.2011г. до 31.12.2011г. 

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

3326-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка от Кмета на 
район “Аспарухово” с вх. № ОС11-1000/19/12.05.2011г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 26 256.90 лв. за изпълнението 
на проект № 00056192 “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” на 
МРРБ и ПРООН за жилищна сграда находяща се в гр. Варна, район “Аспарухово”, ж. к. 
“Дружба”, бл. 11.

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-41, против-0, въздържали се-0, отсъстват-10/

3327-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка докладна записка от 
управителя на “Дентален център І – Варна” ЕООД с вх. № РД11-9901/139/16.05.2011г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде възстановена сумата в размер на 2963.30 лв. 
за издръжката на отдел “Обществени поръчки” при Община Варна, ползващи помещения на 
VІ етаж в сградата  на “Дентален център І – Варна” ЕООД.  

/Резултат от поименно явно гласуване
за-41, против-0, въздържали се-0, отсъстват-10/

3328-3. На основание чл.  21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА и чл. 
30, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет-Варна 
създава комисия, която да изготви разделителен протокол за бъдещото влизане  във владение 
на 4 /четирите/ етажа от сградата на “Дентален център І – Варна” ЕООД, в следния състав:

Веселин Марешки, Орлин Симеонов, Владимир Тонев, Октай Мустафов и Пламен Начков. 

/за-28, против-0, въздържали се-0/

3329-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-9302/129/10.06.2011 г., Общински съвет - Варна утвърждава 
Правилник за дейността, отчитането и контрола в Дейност “Хранителен комплекс” към 
Раздел VI да бъде допълнен Ценоразпис /Приложение 2 от предложението на Кмета на 
Община Варна/ за обект Детска сладкарница ”Младост” с предлагания асортимент, 
съответния грамаж и продажни цени, съобразени с действащите в момента пазарни 
механизми, утвърдени със Заповед № 2513/13.08.2010 г. на Кмета на Община Варна.

/Резултат от поименно явно гласуване



за-40, против-0, въздържали се-0, отсъстват-11/

3330-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  чл. 19а от ЗОД, чл. 
19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет и извънбюджетни сметки на община Варна, предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/124/08.06.2011 г., Общински съвет - Варна 
променя свое решение 2952-3/31/19,20.01.2011 г. т. XX, както следва, като вместо 
“Максимален размер на дълга – 3 002 363 лв. (три милиона две хиляди триста шестдесет и 
три лева)” 

да се чете: “Максимален размер на дълга – 3 902 363 лв. (три милиона деветстотин и две 
хиляди триста шестдесет и три лева)”.
/Резултат от поименно явно гласуване
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/

3331-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/123/08.06.2011 г.,  Общински съвет - Варна 
решава да бъдат осигурени заемообразно от Бюджета на Община Варна за 2011 г. средства в 
размер до 1 604 582,00 лв. за покриване на разходите по изпълнението на проект 
BG161PO001/1.1.-01/2007/058 „Музеите на Варна – ремонт и модернизация”, финансиран по 
Схема за безвъзмездна финансова помощ ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и 
рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието 
на устойчиви градски ареали”, Бюджетна линия BG161PO001/1.1.-01/2007, съгласно договор 
за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1.-01/2007/046 от 03.02.2009 год. до 
възстановяването им  от  Управляващия орган.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/

3332-3. 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 писмо № 08-00-1276/10 
от 24.03.2011г. на МФ, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-
0400/289/13.06.2011 г.,  Общински съвет - Варна променя списъците на обектите в д-ст 606 
“Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” и на обектите, финансирани с банков 
заем 2011г., приети с решение № 2952-3, т. 2-ІV от Протокол № 31/19,20.01.2011г., съгласно 
приложения №№8, 15.

Приложение 8 

Приложение 15 

/Резултат от поименно явно гласуване
за-29, против-0, въздържали се-8, отсъстват-14/

3333-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на 
район “Приморски” с вх. № ОС11-1000/24/10.06.2011 г., Общински съвет - Варна решава да 
не бъдат опростени задълженията на наематели на общински  жилища от фонд „Настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди”, район „Приморски”,  Община Варна, 
съгласно приложения.

/за-27, против-0, въздържали се-0/

3334-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД11-2600/1274/21.06.2011 г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 20 000 лева /двадесет хиляди лева/ за 
организацията и провеждането в к.к. „Златни пясъци” на  фестивала Ballermann Hits 2011.

http://www.varna.bg/adm/resh/pril8.xls
http://www.varna.bg/adm/resh/pril15.xls


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

/Резултат от поименно явно гласуване
за-28, против-1, въздържали се-5, отсъстват-17/

3335-3. Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна, при извършване на 
освободени сделки съобразно чл. 45 от Закона за данък върху добавена стойност  да не 
ползва правото на избор предоставено на доставчика в ал. 7 за облагане с ДДС в случаите на 
доставка по ал. 1, 3 и 4.

/за-29, против-0, въздържали се-0/

3336-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.23, ал.2 от Закона за народните 
читалища, Общински съвет-Варна решава да бъдат отпуснати средства в размер на 29 988 
лева с включен ДДС от бюджета на Община Варна за извършване на авариен ремонт на 
масивна двуетажна сграда-частна общинска собственост със застроена площ 472 кв.м., 
находяща се  в с.Константиново, Читалище, кв.26, ПИ № 416 – предмет на АОС № 
2847/12.03.2004 г.

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

 

Приложение 2

О Б Щ И Н А  В А Р Н А-Х Р А Н И Т Е Л Е Н   К О М П Л Е К С
Д Е Т С К А  С Л А Д К А Р Н И Ц А “М Л А Д О С Т”

 
Ц Е Н О Р А З П И С

ТОПЛИ НАПИТКИ
Кафе еспресо “Мокарабия”                            0.060мл.                     0.79лв.

Кафе еспресо”Мокарабия”без кофейн        0.060мл.                     0.68лв.

Инстантно кафе                                            0.100мл.                  0.68лв.

Капучино                                                      0.130мл.                     1.28лв.

2 в 1                                                               0.130мл.                    1.24лв.

Мокачино                                                     0.130мл.                     1.99лв.

Макиато                                                        0.090мл.                     0.94лв.

Мляко с нес кафе                                         0.130мл.                   1.09лв.

Мляко с какао                                               0.130мл.                    1.61лв.

Горещ шоколад                                            0.130мл.                    1.76лв.

Чай внос                                                        0.150мл.                     0.83лв.

Сметанка                                                      1бр.                             0.19лв.

Мед                                                                1бр.                             0.56лв.

БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ
Кока кола,фанта                                          0.500мл.                     2.68лв.

Спрайт, тоник                                               0.500мл.                     2.68лв.



Газирана вода                                             0.500мл.                     1.54лв.

Минерална вода”Девин”                            0.500мл.                     1.14лв.

Минерална вода                                          1.500л.                       1.54лв.

Натурален сок”Капи”-бут.                          0.250мл.                     1.76лв.

Натурален сок”Капи”-кутия                        0.250мл.                     1.50лв.

Натурален сок”Флорина”-кутия                 0.250мл.                     1.50лв.

Детски плодови напитки”Кико”-кут.          0.200мл.                     1.16лв.

Студен чай ”Флорина”                                0.500мл.                     1.54лв.

Студен чай “Нестий”                                   0.500мл.                     3.38лв.

Натурален сок “Куинс”-кутия                     0.200мл.                     1.54лв.

Натурален сок “Куинс”-бут.                        0.250мл.                     1.92лв.

Натурален сок “Теди”-бут.                          0.300мл.                     2.34лв.

Натурален сок “Теди”-кутия                       0.200мл.                     1.54лв.

Натурален сок  “Теди-play”                         0.400мл.                     2.78лв.

 

ПИВО
Каменица                                                     0.500мл.                              2.16лв.

Каменица                                                     0.330мл.                              2.28лв.

Бекс                                                              0.500мл.                              2.34лв.

Бекс                                                              0.330мл.                              2.84лв.

Стела артоа                                                0.330мл.                              3.40лв.

Стела артоа                                                0.500мл.                              3.12лв.

Старопрамен                                              0.500мл.                              2.46лв.

САНДВИЧИ и ПИЦИ
Сандвич с кашкавал                                  0.060гр.                               1.53лв.

Сандвич шунка и кашкавал                       0.100гр.                               1.97лв.

Сандвич шпек и кашкавал                         0.100гр.                                2.76лв.

Пица с шунка и гъби                                    0.250гр.                                 2.17лв.

Пица Маргарита                                          0.250гр.                                 3.50лв.            

СЛАДКИ ИЗКУШЕНИЯ
Торта “Бразилия”                                         1парче                                   2.65лв.

Торта”Амбелино”шоколад                          1парче                                   2.81лв.

Торта”Ну крема”                                           1парче                                   2.96лв.

Бисквитена торта                                         1парче                                   2.96лв.

Торта”Шампанско”                                      1парче                                     2.72лв.

Торта”Ванилова с плодове”                        1парче                                   2.72лв.

Торта”Брюле”                                               1парче                                     2.81лв.



Тарталета плодова                                       1парче                                   1.87лв.

Тарталета шоколадова                                1парче                                   1.87лв.

Парфе                                                             1парче                                   1.26лв.

Петифура плодова                                       1бр.                                         0.94лв.

Петифура шоколадова                                1бр.                                         0.94лв.

 
СЛАДОЛЕД 
Сладолед Магнум                                      1бр.                            2.65лв.

Сладолед Бос, Нирвана                           1бр.                            3.28лв.

Сладолед Нестле максибон                    1бр.                            2.44лв.                                              

Сладолед Хит галакси                              1бр.                            1.24лв.

Сладолед пируло тропико                        1бр.                            1.36лв.

Сладолед пируло кактус,стик                   1бр.                            0.68лв.

Сладолед галакси сандвич                       1бр.                            1.76лв.

Сладилед KISS                                            1бр.                            0.82лв.

ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
Сладки пакетирани                                     1бр.                            1.72лв.

Соленки пакетирани                                   1бр.                            2.23лв.

Крекери                                                         1бр.                            1.64лв.

Солети подправки                                       1бр.                            0.50лв.

Солети обикновенни                                   1бр.                            0.38лв.

Фъстъци        0.050гр.                                  1бр.                            0.42лв.

Бирени фъстъци 0.050гр.                           1бр.                            0.42лв.

 

по точка  четвърта от дневния ред

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

(1) - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно управление на ПУ „Братя 
Миладинови”, имот – публична общинска собственост находящ се в гр. Варна, бул. 
„Сливница” №  113, ПУ „Братя Миладинови”, подрайон: 13, кв. 518, с площ 3370.00 кв.м. и 
сграда с идентификатор 10135.1502.110.1 със застроена площ 725.00 кв.м.

(2) - даване на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно управление на VIII СОУПЧЕ 
„Ал. С. Пушкин”, имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. 
„Генерал Колев” № 43, ЦДГ № 13 „Звездичка”, район I, кв. 457, парц.: II, представляващ 
поземлен имот с площ 2173 кв.м., представляваща п – л II – р съгласно Зап. № Р – 
224/30.06.1997 на Кмета на Община Варна и сгради:

• едноетажна сграда със застроена площ 450 кв.м. 
• едноетажна пристройка към сградата–склад със застроена площ 35.60 кв. м. 

(3)- даване съгласие за откриване на приют за временно настаняване на жертви на трафик на 
хора в гр.Варна и учредяване на безвъзмездно право на ползване на НКБТХ върху 



апартамент-частна общинска собственост с площ 110,26 кв.м. за срок от 5 години.

(4)- учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Георги Раковски” № 62, 13-ти п.р., кв. 508, УПИ 
І-за жил. строителство, магазини, подз. гаражи и спортна площадка, представляващ сграда 
със застроена площ 186,10 кв.м. - предмет на АОС № 3744/22.03.2006 г.

(5)- приемане на годишния  финансов отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2010 г., 
освобождаване от отговорност на управителя и контрольора и избиране на одитор за 2011 г. 
на „Дезинфекционна станция” ЕООД.

(6)- допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2011 г. със следните имоти-общинска собственост: с.о.Боровец-север, ПИ 
№2785-141/741 кв.м.; ул. Царевец №55; ул. Младежка №22; ул.Ростов №17.
(7)- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на имот-общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. 
„Академик Курчатов №1.
(8)- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на имот-общинска собственост, находящ се в гр.Варна, с.о. 
Сълзица, ПИ №393.
(9)- одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на имот-общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, ул. „Петър Райчев” №17.

(10)- изменение на решение на ОбС-Варна №2832-4/36/21.12.2005 г.
(11)- бракуване и унищожаване на ДМА-рентгенова уредба за графия „Диагномакс МС125”, 
собственост на ДКЦ „Св.Иван Рилски-Аспарухово”-Варна ЕООД.
(12)- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Варна, 
ул. „Караагач”.
(13)- актуализиране на “Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2011 г.”, приета с Решение №2941-2(31)19,20.01.2011 г. на 
Общински съвет – Варна.

(14)- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за продажба на недвижим имот 
частна общинска собственост, представляващ 29,50 м2 ид. части под обект, с идентификатор 
№ 10135.4504.292.2.7, разположен в имот-частна общинска собственост, с идентификатор  № 
10135.4504.292, целия с площ  4 111 м2, с административен адрес гр. Варна, ж.к.”Вл. 
Варненчик”, І м.р.
(15)- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ 
№10135.5403.3325, с площ 1 146,00 кв. м., находящ се в гр. Варна, м-ст “Боровец-юг”.

(16)- одобряване на пазарната оценка  и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на търговски обекти - 
магазини на два етажа със застроената площ 610,00 кв.м. или РЗП -1220,00 кв.м. пред 
съществуващ 14 етажен жилищен блок, с административен адрес: гр.Варна,  бул. „Вл. 
Варненчик” №112 върху имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І-„за 
жилищно строителство и магазини”, кв.535 „а”, по плана на 14 м.р., гр.Варна.

(17) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Веслец” № 36, представляващ  сграда и земя:

• сграда  - едноетажна паянтова сграда със застроена площ  61 м2 



• земя – УПИ ХІ-18, кв. 154, целия с площ  330 м2, при граници:  УПИ ХІІІ2; УПИ Х-
17; ул. „Веслец”, УПИ ХІІ-1  

(18)- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, Поземлен имот с 
идентификатор 10135.2515.3145 с площ 451м2,  находящ се в гр. Варна, м. Ален мак.

(19) - промяна на решение на Общински съвет № 1226-7 по Протокол № 14/01,02.04.2009г.

(20)- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна 245 м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор № 10135.5506.396  целия с площ 1 585 м2, находящ се в гр. Варна, кв. 
Аспарухово, м-ст „Вилите”.

(21)- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 220 м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2553.256 целия с площ  235.00 м2, с административен адрес в гр. 
Варна, ул. „Роза” № 31.

         (22)- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост чрез изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Васил Петлешков” №12, представляваща земя с площ 101,00 кв. м. идеални 
части от  ПИ № 10135.2555.97, целия с площ 476,00 кв. м.

(23)- одобряване на пазарната оценка на земя  с площ 256 м2 идеални части от поземлен имот 
с идентификатор № 10135.2553.343 съгласно АОС № 6071/16.09.2010 г., находящ се в  гр. 
Варна, ул. „Бял Крем” № 7 
(24)- вземане на решение за одобряване на пазарна оценка във връзка с разпоредителна 
сделка на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ 10135.2570.29 с 
площ 5749 кв.м. по одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър на район 
„Приморски”, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, съгласно АОС № 1877/2000 г.

(25)- провеждане на търг с тайно наддаване при условията и по реда на НРПУРОИ на 
колесен трактор, марка „Форд 655”, собственост на „Обреди” ЕООД.

(26)- освобождаване на „Обреди” ЕООД от заплащане на дължимата цена на разполагане за 
ползваните от дружеството преместваеми обекти в рамките на гробищните паркове нужни за 
дейността му.

(27)- даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на „ВиК” ООД, във връзка с 
изпълнение на проекти по програма ИСПА.

(28)- обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот-предмет на АОС № 
3638/2006 г., представляващ: ПИ 10135.2562.144, находящ се в гр. Варна, кв. „Чайка”.
(29)- одобряване на пазарна оценка и прекратяване на съсобственост чрез изкупуване частта 
на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр.Варна, СО „Прибой”, представляващ 
земя с площ 120,00 кв. м. идеални части от ПИ № 10135.5549.2072

(30) – одобряване на пазарната оценка и прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, по акт за частна общинска собственост № 4310/23.04.2007 г., 
представляваща 468,22 кв.м. ид.части от ПИ 10135.2554. 575, находящ се ул. „Д-р 
Ал.Недялков”.
(31) - одобрение за закупуване на лек автомобил за нуждите на СБАЛОЗ „Д – р Марко 
Антонов Марков – Варна” ЕООД.
(32) - одобряване на  пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на вещи-общинска собственост, представляващи газово 
стопанство с инвентарни № 23001 и № 18025, заприходени в баланса на ОП „Спортни 



имоти”
(33) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на  недвижим имот - частна общинска собственост,  находящ се  в  гр. 
Варна, м-т “Боровец-юг” с площ 874,00 кв. м..
(34) - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на  недвижим имот - частна общинска собственост с площ 555,00 кв. 
м находящ се  в  гр. Варна, м. “Ракитника”.

(35) – одобряванe на пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост между 
Община Варна и Петър Тодоров Тодоров, чрез продажба  на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес  гр. Варна, ул. „Драгоман” № 11. 
(36) - изменение на чл.36, ал.2 от „Наредбата за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди на граждани, настаняване и продажба на общински жилища”.
(37) - определяне на терени за изграждане на „Центрове за настаняване от семеен тип”, 
във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на деинституционализация на социални 
институции, предлагащи услуги за деца в риск”.

(38) - приемане на “Ред, условия и критерии за провеждане на конкурс по документи за 
избор на независими оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и вещи – 
общинска собственост”.
(39) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, представляваща 1/2 ид. 
част от сграда с идентификатор № 10135.51.235.1, цялата със застроена площ 143 м2 и земя 
представляваща ПИ с идентификатор ПИ 10135.51.235, с площ 129,50/259 м2, с 
административен адрес в гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров” №  16.
(40) - одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост с площ 464 м2,  
находящ се в гр. Варна, м. Ален мак, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2515.3033.

(41) - актуализиране на “Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2011 г.”
(42) – прехвърляне на жилище от фонд „жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди” във фонд „Ведомствен”

(43) – частична отмяна на строителна забрана по плана на м. „Св.Никола”. 

Докл.:В.Тонев-член на ПК „СС”

Общ брой присъстващи общински съветници –38
         Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
3337-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗОС и във връзка 
с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 10 - 
6700/854/14.03.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставена за 
безвъзмездно управление на ПУ „Братя Миладинови”, имот – публична общинска 
собственост находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница” №  113, ПУ „Братя Миладинови”, 
подрайон: 13, кв. 518, УПИ: „Подстанция” Център” представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.1502.110, с площ 3370.00 кв.м. и сграда с идентификатор 
10135.1502.110.1 със застроена площ 725.00 кв.м.

         Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 6299/24.01.2011 г.



       Безвъзмездното управление се учредява на ПУ „Братя Миладинови” за срок от 10 /десет/ 
години.

       Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключване на договор за 
безвъзмездно управление на ПУ „Братя Миладинови”, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултат от поименно явно гласуване
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/

3338-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗОС и във връзка 
с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 10 - 
6700/769/16.03.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставен за 
безвъзмездно управление на VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин”, имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Генерал Колев” № 43, ЦДГ № 13 „Звездичка”, 
район I, кв. 457, парц.: II, представляващ поземлен имот с площ 2173 кв.м., представляваща п 
– л II – р съгласно Зап. № Р – 224/30.06.1997 на Кмета на Община Варна и сгради:

- едноетажна сграда със застроена площ 450 кв.м.

• едноетажна пристройка към сградата – склад със застроена площ 35.60 кв. м. 

Имотът е актуван като публична общинска собственост с АОС № 674/18.06.1998 г.

Безвъзмездното управление се учредява на VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин” за срок от 10 
/десет/ години за образователни нужди.

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключване на договор за 
безвъзмездно управление на VIII СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин”, както и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-34, против-0, въздържали се-0, отсъстват-17/

3339-4.На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 1, ал. 2 и чл. 2, ал. 2 
от Закона за борба с трафика на хора и във връзка с чл. 5, ал.1, т.1 от Правилника за 
приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика 
на хора и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-9303/400/13.04.2011 г.,, 
Общински съвет – Варна дава съгласие:

• Да се открие приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора в гр. Варна. 

2.   Да се предостави за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години на Национална 
комисия за борба с трафика на хора, ЕИК 175075361, недвижим имот, представляващ 
апартамент-частна общинска собственост с идентификатор 10135.35.11.26.9.4, като 
конкретното му местонахождение не се съобщава, поради съображения за сигурност.

Апартаментът е с площ 110,26 кв.м., която е достатъчна за приют. Помещенията са 
ремонтирани и обзаведени със средства на Националната комисия за борба с трафик на хора.

Приютът ще се финансира от неправителствени и международни организации, финансирани 
от международни донори.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
3340-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, ал.4 от ЗОС и чл.48, ал.1, 
т.2 от НРПУРОИ, по предложение на Кмета на Община Варна с вх. Д-7-9200/141/13.04.2011 



г.,  и във връзка с Договор за възлагане на социална услуга № Д-9-9200/1558/10.12.2009г. 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Георги Раковски” № 62, 13-ти 
п.р., кв. 508, УПИ І-за жил. строителство, магазини, подз. гаражи и спортна площадка, 
представляващ сграда със застроена площ 186,10 кв.м. - предмет на АОС № 3744/22.03.2006 
г., а именно:

- полуподземен етаж със застроена площ 147,57 кв.м.;

- първи етаж със застроена площ 186,10 кв.м.;

- втори етаж със застроена площ 204,26 кв.м.,

в полза на Сдружение “Национален център за социална рехабилитация”,  за срока на Договор 
за възлагане на социални услуги № Д-9-9200/1558/10.12.2009г. - до 10.12.2014г.

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

/Резултат от поименно явно гласуване
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/

         Решението не се приема.
3340-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 от ТЗ,  Общински съвет – 
Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор, и годишен доклад 
за дейността на “Дезинфекционна станция” ЕООД, за 2010 г.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-29, против-5, въздържали се-4, отсъстват-13/

3340-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Николай Райчев – 
управител на “Дезинфекционна станция” ЕООД за 2010 г.

/за-27, против-1, въздържали се-6/

3340-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност контрольора на “Дезинфекционна станция” ЕООД 
Максим Николов Иванов за периода 01.01.10 г. до 31.12.10 г.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-30, против-7, въздържали се-2, отсъстват-12/

3340-4-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна избира доц. Никола Бакалов за извършване на одиторски контрол на 
“Дезинфекционна станция” ЕООД за 2011 г.

/за-32, против-0, въздържали се-1/

3341-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изречение 2 от ЗОС, 
Общински съвет – Варна допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2011г.”, приета с Решение № 2941-2(31)/19,20.01.2001 г. и 
допълнена с Решение № 3139-11(32)/09,10.03.2011 г. на Общински съвет Варна, както следва:

• Към т.2.2 Имоти – частна общинска собственост, предвидени за прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба частта на Община Варна се добавя: 

№ АОС Административен адрес Правно основание



5501/2009 г. С.о Боровец – север – 

ПИ № 2785 – 141/741 м2

Чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС 

• Към т.2.3 Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба на земя по 
чл. 35, ал. 3 от ЗОС се добавя: 

№ АОС Административен адрес Правно основание

2951/2004 г. Ул. „Царевец” № 55 4,95 кв.м. ид. части от ПИ 
10135.2556.38 целия с площ 12 237

Чл. 35, ал. 3 от ЗОС 

• Към точка 2.3 „Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба на 
земя по чл. 35, ал. 3 от ЗОС” се добавя следния текст: 

№ Административен адрес АОС 

1. гр. Варна, ул. „Младежка” № 22 3339/2005 г. 

• Към точка 2.3 „Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба на 
земя по чл. 35, ал. 3 от ЗОС” се добавя следния текст: 

№ Административен адрес АОС

1. гр. Варна, кв. „Аспарухово”, ул. „Ростов” № 17 4367/2007 г.

/за-27, против-0, въздържали се-0/

3342-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 - 9302/67/31.03.2011 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” 
№ 1, представляващ  ПИ № 10135.3515.1732 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и петнадесет.хиляда седемстотин тридесет и две)  с площ  697 (шестстотин 
деветдесет и седем) м2., при граници: ПИ № 10135.3515.904 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. три хиляди петстотин и петнадесет.деветстотин и четири), ПИ № 10135.3515.1731 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет. седемнадесет хиляди тридесет 
и едно), ПИ № 10135.3514.396 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
четиринадесет.триста деветдесет и  шест)  в размер на  285 700 (двеста осемдесет и пет 
хиляди и седемстотин) лева, без  включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  409,90 
(четиристотин и девет лева и деветдесет стотинки) лева.

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

3343-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 28 от 
НРПУРОИ на Община Варна, и в изпълнение на „Годишната програма  за управление и 
разпореждане с общинска собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване   за продажба на имот частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, ул. „Академик Курчатов” № 1, представляващ  ПИ № 10135.3515.1732 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда седемстотин 
тридесет и две)  с площ  697 (шестстотин деветдесет и седем) м2., при граници:  ПИ № 



10135.3515.904 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
петнадесет.деветстотин и четири), ПИ № 10135.3515.1731 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и петнадесет. седемнадесет хиляди тридесет и едно), ПИ № 
10135.3514.396 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
четиринадесет.триста деветдесет и  шест).

  За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 5179/01.10.2008 г.

  Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена  на 285 700 (двеста осемдесет и пет хиляди и седемстотин) лева, без  включен 
ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  28 570 (двадесет и 
осем хиляди петстотин и седемдесет) 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 28 570 (двадесет и осем хиляди 
петстотин и седемдесет) 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  250,00 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.

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

3344-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 - 9302/68/31.03.2011 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, Поземлен имот № 393 (триста деветдесет и три) с 
площ 389,41 (триста осемдесет и девет цяло и четиридесет и една стотни) м2,  находящ се в 
гр. Варна, с.о „Сълзица”, в размер на  10 450 (десет хиляди четиристотин и петдесет) лева , 
без  включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 26,84 (двадесет и шест лева и 
осемдесет и четири стотинки) лева.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/

3345-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1  от ЗОС, във връзка с чл. 28 от 
НРПУРОИ на Община Варна, и в изпълнение на „Годишната програма  за управление и 
разпореждане с общинска собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване   за продажба на имот частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, с.о „Сълзица”, Поземлен имот № 393 (триста деветдесет и три) с площ 
389,41(триста осемдесет и девет цяло и четиридесет и една стотни) м2 при граници:  от три 
страни път и ПИ № 394 (триста деветдесет и четири)

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 5831/28.09.2009 г.

 Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена  на  10 450 (десет хиляди четиристотин и петдесет)  лева , без  включен ДДС. 
Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  1 045  (хиляда и 
четиридесет и пет) лева.  

Общински съвет – Варна утвърждава следните:

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



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

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно провеждане на публичния търг, като 



въз основа на резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/

3346-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 35, ал. 3 от 
ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 6397/31.03.2011 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на 
недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. ”Петър Райчев” № 17, 
представляващ земя с площ 522,00 (петстотин двадесет и два) кв. м. идеални части от ПИ 
№10135.2554.146(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
четири.сто четиридесет и шест), целия с площ 630,00(шестстотин и тридесет)кв. м., при 
граници на имота: ПИ №10135.2554.148, ПИ №10135.2554.153, ПИ №10135.2554.528, ПИ 
№10135.2554.527 в размер на 136 048,86(сто тридесет и шест хиляди четиридесет и осем 
лева и осемдесет и шест стотинки) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 
(един) кв. м. – 260,63 (двеста шестдесет лева и шестдесет и три стотинки) лева без включен 
ДДС при следните квоти:

- Мария Дамянова Златкова – 4/6 идеални части от 522 кв.м. за сумата от 90 699,24 
(деветдесет хиляди шестстотин деветдесет и девет лева и двадесет и четири стотинки), без 
включен ДДС;

- Стефка Василева Ганчева – 1/6 идеални части от 522 кв.м. за сумата от 22 674,81 (двадесет и 
две хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и осемдесет и една стотинка), без включен 
ДДС;

- Иван Василев Накев – 1/6 идеални части от 522 кв.м. за сумата от 22 674,81 (двадесет и две 
хиляди шестстотин седемдесет и четири лева и осемдесет и една стотинка), без включен 
ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 6075/16.09.2010 
г.

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

/Резултат от поименно явно гласуване
за-33, против-0, въздържали се--, отсъстват-18/

3347-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с писмо вх. № РД11-
0404/11/08.02.2011г. от ОД на МВР – Варна и съгласно раздел ІV, чл. 2”б” от Договор № Д-6-
9200/69/28.01.2006г., и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 - 
0404/11/31.03.2011 г., Общински съвет – Варна прекратява учреденото право на ползване с 
решение № 2832-4 по Протокол № 36/21.12.2005 г., относно следните имоти:

„...- ул. „Хъшове” №2 ъгъла с ул. „Мануш войвода” – помещение (канцелария) със застроена 
площ 17,00 кв.м., разположено в сграда-клуб със застроена площ 309.00 кв.м.

 Имотът е актуван с  АЧОС № 1963/19.04.2001г.;

- ул. „Георги Бенковски” № 16 – помещение (канцелария) със застроена площ 12,08 кв.м., 
разположено от вътрешната страна на жилищния блок с обособен самостоятелен вход.

Имотът е актуван с  АЧОС № 2261/20.12.2001г.;...”

Възлага на Кмета на Община Варна подписването на анекс към Договор № Д-6-
9200/69/28.01.2006г., сключен между Община Варна и Регионална дирекция на вътрешните 



работи-Варна, с който да се  промени  Раздел І  “Предмет на договора”, като от т.1 отпадне 
текста:

 - ул. „Хъшове” №2 ъгъла с ул. „Мануш войвода” – помещение (канцелария) със застроена 
площ 17,00 кв.м., разположено в сграда-клуб с обща застроена площ 309 кв.м. За имота има 
АЧОС № 1963/19.04.2001г.;

- ул. „Георги Бенковски” № 16 – помещение (канцелария) със застроена площ 12,08кв.м., 
разположено от вътрешната страна на жилищния блок с обособен самостоятелен вход. 
Целият имот е със застроена площ 62 кв.м. и е актуван с  АЧОС № 2261/20.12.2001г.”

Прекратяване  безвъзмездното право на ползване на имотите да се счита от 01.03.2011г.

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

3348-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с писмо от   д-р Татяна 
Аврамова – управител на ДКЦ „Св. Иван Рилски - Аспарухово” – Варна ЕООД с вх.№ ОС 
10-9903/22/04.04.2011 г., Общински съвет – Варна, дава съгласие за бракуване и унищожаване 
на ДМА – рентгенова уредба за графия „Диагномакс МС 125” фабр. № 163101 – 020.

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

3349-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-9302/79/11.04.2011 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. „Караагач”, 
представляващ с ПИ  с идентификатор ПИ № 10135.2559.109 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.сто и девет)  с площ 1 094 (хиляда деветдесет и 
четири) м2, при граници: ПИ № 10135.2559.143 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин петдесет и девет.сто четиридесет и три), ПИ № 10135.2559.110(десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.сто и десет), ПИ № 10135.2559.238 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.двеста тридесет и 
осем), ПИ № 10135.2559.34 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
и девет.тридесет и четири)  в размер на  326 000 (триста двадесет и шест хиляди) лева, без  
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  297,99 (двеста деветдесет и седем лева и 
деветдесет и девет стотинки) лева.

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

3350-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 28 от 
НРПУРОИ на Община Варна, и в изпълнение на „Годишната програма  за управление и 
разпореждане с общинска собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване   за продажба на имот частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, ул. „Караагач” , представляващ с ПИ  с идентификатор ПИ № 10135.2559.109 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.сто и девет)  с площ 
1 094 (хиляда деветдесет и четири) м2при граници: ПИ № 10135.2559.143 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. две хиляди петстотин петдесет и девет.сто четиридесет и три), ПИ № 
10135.2559.110(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и девет.сто и 
десет), ПИ № 10135.2559.238(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет 
и девет.двеста тридесет и осем), ПИ № 10135.2559.34 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и девет.тридесет и четири).

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 6026/12.03.2010 г.



  Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена  на 326 000 (триста двадесет и шест хиляди) лева, без  включен ДДС. Стъпка на 
наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  32 600 (тридесет и две хиляди и 
шестстотин) 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  32 600 (тридесет и две хиляди и 
шестстотин)  лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;



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

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

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

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

3351-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-9302/76/11.04.2011 г., Общински 
съвет – Варна допълва “Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2011 г.”, приета с Решение №2941-2(31)19,20.01.2011 г. на 
Общински съвет – Варна, както следва: 

- Към точка 2.1. “Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез 
търг или публично оповестен конкурс или публично-частно партньорство, съгласно 
ЗОС”, се добавя следния текст:

№ Административен адрес и площ АОС

1 М-ст”Малка чайка” ПИ №10135.5503.400 с площ 887 кв.м., 
по КК и КР, одобрени със Заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. 
на Изпълнителен директор на АГКК - Варна

6285/2010 г.

2 М-ст”Боровец-юг” ПИ №10135.5403.3305

С площ 874 кв.м.

6186/2010 г.

3 С.О.”Ален мак”, ПИ №10135.2515.3228 

с площ 1240 кв.м.

6173/2011 г

4 М-ст”Зеленика”, ПИ №10135.5545.331 

с площ 1167 кв.м.

6341/2011 г

5 С.О.”Ментеше”, ПИ №1221 

с площ 529 кв.м.

5216/2008 г

6 М-ст “Боровец-юг”, ПИ №10135.5403.1914 

с площ 768 кв.м.

5996/2011 г

7 С.О.”Ален мак”, ПИ №10135.2515.3423 6171/2010 г



с площ 384 кв.м.

8 М-ст”Боровец-юг”, ПИ №10135.5403.3325

С площ 1146 кв.м.

6189/2010 г

9 М-ст”Боровец-юг”, ПИ №10135.5403.3314

С площ 1430 кв.м.

6187/2010 г

10 Ул.”Борис Киряков” №23, 

ПИ №10135.5504.477

С площ 319 кв.м.

5877/2009 г

11 С.О.”Планова”, ПИ №660

С площ 311 кв.м.

6338/2011 г

12 С.О.”Планова”, ПИ №661

С площ 229 кв.м.

6339/2011 г

13 С.О.”Сълзица”, ПИ №668

С площ 7423 кв.м.

6178/2011 г

-    Към точка 2.2. “Имоти – частна общинска собственост, предвидени за прекратяване 
на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна на основание чл.36, ал.1, т.2 
от ЗОС”, се добавя следния текст:

№ Административен адрес и площ АОС

1 М-ст”Пчелина” №251,

Представляващ 283 кв.м./1733 кв.м. от 

ПИ №10135.2551.289

6002/2010 г.

2 С.О.”Планова”, 

Представляващ  210 кв.м./1240 кв.м. от ПИ №732

6282/2010 г

3 С.О.”Боровец-юг”, 

представляващ 43 кв.м./788 кв.м. от

6296/2010 г



ПИ №10135.5404.1666

4 Кв.”Аспарухово”, 

представляващ 231 кв.м./1254 кв.м. от

ПИ №10135.5502.90

5633/2009 г

5 Ул.”Фантазия”, 

Представляващ 31 кв.м./271 кв.м. от

ПИ №10135.3515.439

5434/2008 г

6 Ул.”Керч” №10, 

представляващ 179 кв.м./339 кв.м. от

ПИ №10135.5502.225

5176/2008 г

7 С.Звездица, ул.”Вега” №1, 

представляващ 237 кв.м./1244 кв.м. от

УПИ №ХV-106

5266/2008 г

8 Ул.”Хан Кубрат” №3А, УПИ №ІХ-общ. 4676/2007 г

9 М-ст ”Вилите”,

представляващ 245 кв.м./1585 кв.м. от

ПИ №10135.5506.396

4912/2008 г

10 М-ст “Сотира” 

представляващ 270 кв.м./1320 кв.м.

ПИ №10135.2508.186

6068/2010 г

11 СО”Сълзица”

Представляващ 305 кв.м./1505 кв.м.

ПИ №615

6352/2011 г

12 ПЗ”Планова”, ПИ №10135.73.52 5184/2008 г

13 С.О.”Планова”, 6281/2011 г



представляващ 861 кв.м./1461 кв.м.

ПИ №1026

- Към точка 3.3. “Учредяване на безвъзмездно право на ползване”, се добавя, следния 
текст: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация “Вяра, Надежда, Любов” 
върху имот – общинска собственост, находящ се на ул.”Драва Соболч” №7а – предмет на 
АОС №1959/18.12.2000 г.

/за-26, против-0, въздържали се-0/

3352-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, предл. 2  във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС  и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 
от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗОА 5406/13.04.2011 г., 
Общински съвет – Варна решава да извърши продажба на недвижим имот частна общинска 
собственост, представляващ 29,50(двадесет и девет цяло и петдесет стотни) м2 ид. части под 
обект, с идентификатор № 10135.4504.292.2.7 (десет хиляди сто тридесет и пет. четири 
хиляди петстотин и четири. двеста деветдесет и две.две.седем.), разположен в имот-частна 
общинска собственост, с идентификатор № 10135.4504.292 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.четири хиляди петстотин и четири.двеста деветдесет и две), целия с площ 4 111 (четири 
хиляди сто и единадесет) м2, с административен адрес гр. Варна, ж.к.”Вл. Варненчик”, І 
м.р., на Димчо Янев Николов, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от 
оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на  
4 697 (четири хиляди шестстотин деветдесет и седем) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) м2 - 159,22 (сто петдесет и девет и двадесет и две стотинки) лева без 
включен ДДС.

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

3353-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗОА 41105/13.04.2011 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 
№10135.5403.3325(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три 
хиляди триста двадесет и пет), с площ 1146,00 (хиляда сто четиридесет и шест) кв. м., 
находящ се в гр. Варна, м-т “Боровец-юг”, при граници: ПИ № 10135.5403.1568, ПИ № 
10135.5403.3324, ПИ № 10135.5403.9529,  ПИ №10135.5403.55, ПИ №10135.5403.9532 в 
размер на 28 870,00 (двадесет и осем хиляди осемстотин и седемдесет) лева без ДДС при 
пазарна стойност на 1 кв.м. – 25.19 (двадесет и пет лева и деветнадесет стотинки) лева без 
ДДС. 
/Резултат от поименно явно гласуване
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/

3354-4. 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. № ЗОА 41105/13.04.2011 г., Общински 
съвет – Варна решава да се проведе търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - 
частна общинска собственост,  находящ се  в  гр. Варна, м-т “Боровец-юг”,  представляващ 
ПИ №10135.5403.3325(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три 
хиляди триста двадесет и пет), с площ 1146,00 (хиляда сто четиридесет и шест) кв. м., 
находящ се в гр. Варна, м-т “Боровец-юг”, при граници: ПИ № 10135.5403.1568, ПИ № 
10135.5403.3324, ПИ № 10135.5403.9529,  ПИ №10135.5403.55, ПИ №10135.5403.9532. 

  За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 6189/13.09.2010г.



   Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване при начална тръжна 
цена 28 870,00 (двадесет и осем хиляди осемстотин и седемдесет) лева без ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, 
в размер на 2 887,00 (две хиляди осемстотин осемдесет и седем) лева 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. удостоверение от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за липса 
на образувани изпълнителни дела срещу участника/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. БУЛСТАТ/ЕИК - удостоверение от Агенция по вписванията/оригинал/;

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

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

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

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 887,00 (две хиляди осемстотин 
осемдесет и седем) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.14. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 200,00 (двеста) 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.

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

3355-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 10-2600/1266/11.04.2011 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 
учредяване право на строеж за изграждане на търговски обекти - магазини на два етажа със 
застроената площ 610,00(шестстотин и десет)  кв.м. или РЗП -1220,00(хиляда двеста и 
двадесет)  кв.м. пред съществуващ 14 етажен жилищен блок, с административен адрес: 
гр.Варна,  бул. „Вл. Варненчик” № 112 върху имот – частна общинска собственост, 
представляващ УПИ І-„за жилищно строителство и магазини”, кв.535 „а”, по плана на 14 
м.р., гр.Варна, в размер на  615 200,00(шестстотин и петнадесет хиляди и двеста) лева, без 
включен ДДС.     

/Резултат от поименно явно гласуване
за-31, против-0, въздържали се-1, отсъстват-19/

3356-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС  във връзка с чл. 39  от 
НРПУРОИ, по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 10-2600/1266/11.04.2011 г. 
и в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2011 г., Общински съвет - Варна  решава да се проведе публичен търг с явно 
наддаване   за учредяване право на строеж за изграждане на търговски обекти - магазини на 
два етажа със застроената площ 610,00(шестстотин и десет) кв.м. или РЗП -1220,00(хиляда 
двеста и двадесет) кв.м. пред съществуващ 14 етажен жилищен блок, с административен 
адрес: гр.Варна,  бул. „Вл. Варненчик” № 112, предвидени съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със 
заповед № Г-73/ 29. 03.2005 г. на Зам. кмета на Община Варна върху имот – частна общинска 
собственост, представляващ УПИ І-„за жилищно строителство и магазини”, кв.535 „а”, по 
плана на 14 м.р., гр.Варна, целият с площ 2972,00 кв.м., при граници: улици „Юрий 
Венелин”, „Кочани”, „Патриарх Евтимий”, бул. „Вл. Варненчик”.

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 5430/08.1.2008 г.

 Учредяването на правото на строеж да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  615 200,00(шестстотин и петнадесет хиляди и двеста) 
лева, без включен ДДС.  

  Общински съвет – Варна утвърждава стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена  
в размер на  61 520,00(шестдесет и една хиляди петстотин и двадесет) лева, при 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 61 520,00(шестдесет и една 
хиляди петстотин и двадесет) 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  500,00лв., 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.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-31, против-0, въздържали се-1, отсъстват-19/

3357-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-9302/77/11.04.2011 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. „Веслец” № 36, 
представляващ  сграда и земя:

• сграда  - едноетажна паянтова сграда със застроена площ  61 м2 на стойност   10 020  
(десет хиляди и двадесет) лева , без  включен ДДС; 

• земя – УПИ ХІ-18, кв. 154, целият с площ  330 м2, при граници:  УПИ ХІІІ2; УПИ Х-
17; ул. „Веслец”, УПИ ХІІ-1  на  стойност  121 440 (сто двадесет и една хиляди 
четиристотин и четиридесет) лева, без  включен ДДС при пазарна стойност на 1 (един) 
м2 – 368 (триста шестдесет и осем) лева без включен ДДС.       

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

3358-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 28 от 
НРПУРОИ, по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-9302/77/11.04.2011 г., и 
в изпълнение на „Годишната програма  за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да се проведе публичен търг с явно 
наддаване   за продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Веслец” № 36, представляващ  сграда и земя:

   - сграда  - едноетажна паянтова сграда със застроена площ  61 м2;

   - земя – земя – УПИ ХІ-18, кв. 154, целия с площ  330 м2, при граници:  УПИ ХІІІ2; УПИ 
Х-17;  ул. „Веслец”, УПИ ХІІ-1

         За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 6278/03.12.2010 г.

         Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при 
начална тръжна цена:

 -  на  сградата -  10 020  (десет хиляди и двадесет) лева , без  включен ДДС; 

 - на земята -  121 440 (сто двадесет и една хиляди четиристотин и четиридесет) лева, без  
включен ДДС 

         Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена от общата стойност на  сградата 
и земята  в размер на   13 146 (тринадесет хиляди сто четиридесет 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 13 146 (тринадесет хиляди сто 
четиридесет 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  200,00 лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

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

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

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

3359-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-9302/78/11.04.2011 
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, Поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3145 
(десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и петнадесет. три хиляди сто 
четиридесет и пет) с площ 451(четиристотин петдесет и едно) м2,  находящ се в гр. Варна, м. 



Ален мак, в размер на  55 900 (петдесет и пет хиляди и деветстотин) лева , без  включено 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 123,95 (сто двадесет и три лева и деветдесет и пет 
стотинки) лева без  включен ДДС.

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

3360-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 28 от 
НРПУРОИ, по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-9302/78/11.04.2011 г.,  
и в изпълнение на „Годишната програма  за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да се проведе публичен търг с явно 
наддаване   за продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, м. 
Ален мак, Поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3145 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. две хиляди петстотин и петнадесет. три хиляди сто четиридесет и пет) с площ 
451(четиристотин петдесет и едно) м2 при граници:  ПИ 10135.2515.9577(десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.девет хиляди петстотин седемдесет и 
седем).; ПИ 10135.2515.922 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
петнадесет.деветстотин двадесет и две); ПИ 10135.2515.921(десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и петнадесет. деветстотин двадесет и едно; ПИ 
10135.2515.918(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
петнадесет.деветстотин и осемнадесет).

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 5831/28.09.2009 г.

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена  на  55 900 (петдесет и пет хиляди и деветстотин) лева , без  включен ДДС. 
Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  5 590  (пет хиляди 
петстотин и деветдесет) лева без  включен ДДС.

Общински съвет – Варна утвърждава следните:

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:

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

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

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

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

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

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

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

2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и представляващи 



едноличните търговци и юридическите лица – оригинал;

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

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

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

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

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

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

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

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

 2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 590  (пет хиляди петстотин и 
деветдесет) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна;

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

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

         Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на 
всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно провеждане на публичния 
търг, като въз основа на резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със 
спечелилия участник.   
/Резултат от поименно явно гласуване
за-31, против-0, въздържали се-0, отсъстват-20/

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
3361-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с писмо вх. № Д-9-
9200/709/21.03.2011г. от „Паркинги и гаражи - Варна” ЕАД и съгласно раздел ІV, чл. 2 ”б” 
от Договор № Д-9-9200/709/22.05.2009г., и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ Д- 9-9200/709/12.04.2011 г., Общински съвет – Варна прекратява правото на ползване с 
решение № 1226-7 по Протокол № 14/01,02.04.2009г., относно следните имоти:

„...8. ж.к."Младост", ІІ-ри м.р. по плана на гр. Варна, УПИ ІV-230-«за паркинг», кв. 9, пред 
бл.126, представляващ земя  с площ  2317 кв.м. – предмет на АОС № 4277/ 02.04.2007г.; 

     10. ул."Роза", УПИ І- «обществен гараж», кв. 8, 25-ти п.р. по плана на гр. Варна, 
представляващ земя с площ  4421 кв.м. – предмет на АОС № 4899/ 02.09.2008г....; "

     Възлага на Кмета на Община Варна подписването на анекс към Договор № Д-9-
9200/709/22.05.2009г., сключен между Община Варна и „Паркинги и гаражи-Варна” ЕАД , с 
който да се  промени  Раздел І  “Предмет на договора”, като от т.1 отпадне текста:



„...8. ж.к."Младост", ІІ-ри м.р. по плана на гр. Варна, УПИ ІV-230-«за паркинг», кв. 9, пред 
бл.126, представляващ земя  с площ  2317 кв.м. – предмет на АОС № 4277/ 02.04.2007г.; 

     10. ул."Роза", УПИ І- «обществен гараж», кв. 8, 25-ти п.р. по плана на гр. Варна, 
представляващ земя с площ  4421 кв.м. – предмет на АОС № 4899/ 02.09.2008г....; " 

/Резултат от поименно явно гласуване
за-24, против-0, въздържали се-8, отсъстват-19/

     Решението не се приема.
3362-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО-45374/11.04.2011 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна 245 (двеста четиридесет и пет) м2 идеални части от ПИ с идентификатор № 
10135.5506.396 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и шест.триста 
деветдесет и шест) целият с площ 1 585 (хиляда петстотин осемдесет и пет) м2, находящ се в 
гр. Варна, кв. Аспарухово, м-ст „Вилите”,  в размер на  31 735 (тридесет и една хиляди 
седемстотин тридесет и пет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 
129,53 (сто двадесет и девет лева и петдесет и три стотинки) лева без включен ДДС.     
/Резултат от поименно явно гласуване
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/

3363-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и 
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ, по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО-
45374/11.04.2011 г., и в изпълнение на „Годишната програма  за управление и разпореждане с 
общинска собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна Иванка Динева Гигова, Светлозар 
Пасков Гигов и Динко  Пасков Гигов, чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, кв. Аспарухово, м-ст „Вилите” представляващ 245 (двеста 
четиридесет и пет) м2 идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.5506.396 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и шест.триста деветдесет и шест), целият с 
площ 1 585 (хиляда петстотин осемдесет и пет) м2, при граници на имота: ПИ 
10135.5506.394 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.триста 
деветдесет и четири); ПИ № 10135.5506.397 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и шест.триста деветдесет и седем), ПИ № 10135.5506.366 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.триста шестдесет и шест); ПИ № 10135.5506.357 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.триста петдесет и седем) на 
съсобствениците при следните квоти:

  - За Иванка Динева Гигова – 163,32 м2 ид. части от ПИ № 10135.5506.396 на стойност  21 
155 (двадесет и една хиляди сто петдесет и пет) лева, без включен ДДС

- За Светлозар Пасков Гигов - 40,84 м2 ид. части от ПИ № 10135.5506.396 на стойност  5 290 
(пет хиляди двеста и деветдесет) лева, без включен ДДС

- За Динко  Пасков Гигов - 40,84 м2 ид. части от ПИ № 10135.5506.396 на стойност  5 290 
(пет хиляди двеста и деветдесет) лева, без включен ДДС.

    За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 
4912/25.06.2008 г.

   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за  общата сума  от 31 
735 (тридесет и една хиляди седемстотин тридесет и пет) лева, без включен ДДС  на Иванка 
Динева Гигова, Светлозар Пасков Гигов и Динко  Пасков Гигов, Общински съвет възлага на 
кмета на Община Варна осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 



законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
3364-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО-36737/11.04.2011 г.,  
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 220 (двеста и двадесет)м2 идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2553.256 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.двеста 
петдесет и шест), целият с площ  235.00 (двеста тридесет и пет) м2, с административен адрес 
в гр. Варна, ул. „Роза” № 31,  в размер на  220 000  лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) м2 1 000 лева без включен ДДС.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-22, против-7, въздържали се-3, отсъстват-19/

     Решението не се приема.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

 3365-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и 
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ, по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО-
36737/11.04.2011 г., и в изпълнение на „Годишната програма  за управление и разпореждане с 
общинска собственост 2011”, Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна Стоян Димитров Узунов и Йончо 
Димитров Узунов, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с административен 
адрес гр. Варна, ул. „Роза” № 31,  представляващ 220 (двеста и двадесет)м2 идеални части 
от ПИ с идентификатор 10135.2553.256 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и три.двеста петдесет и шест),  целият с площ  235.00 (двеста тридесет и 
пет) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.2553.257 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин петдесет и три.двеста петдесет и седем), ПИ 10135.2553.255 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три. двеста петдесет и пет), ПИ 
10135.2553.73 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин петдесет и три. 
седемдесет и три) на съсобствениците  Стоян Димитров Узунов и Йончо Димитров Узунов, 
при равни квоти.

    За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 2452/2002 г.

   Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от на 220 000 
лева, без включен ДДС  на Стоян Димитров Узунов и Йончо Димитров Узунов.

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

/Резултат от поименно явно гласуване
за-22, против-7, въздържали се-3, отсъстват-19/

Решението не се приема.
3366-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.22, ал.3 от 
ЗОС и предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО -20103/11.04.2011 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в 
гр.Варна, ул. ”Васил Петлешков” № 12, представляваща земя с площ 101,00(сто и един) кв. 



м. идеални части от  ПИ № 10135.2555.97 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и пет.деветдесет и седем), целият с площ 476,00 (четиристотин 
седемдесет и шест) кв. м., при граници на имота: ПИ № 10135.2555.95, ПИ №10135.2555.180, 
ПИ №10135.2555.100, ПИ №10135.2555.98 , в размер на  29 850,00(двадесет и девет хиляди 
осемстотин и петдесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. – 
295,54 (двеста деветдесет и пет лева и петдесет и четири стотинки) лева без включен ДДС.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-28, против-0, въздържали се-0, отсъстват-23/

3367-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 33, 
предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО-
20103/11.04.2011 г., и в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2011 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
–“Коледжиков”ЕООД, вписано в Регистъра за търговските дружества при ВОС под №33, 
том.58, стр.129, ф.д.№6035/1994 г., със седалище и адрес на управление – гр.Варна, 
ул.”Георги Бакалов” бл. 17, вх. 7, ап. 86, представлявано от управляващия Иван Иванов 
Коледжиков, чрез продажба на имот – общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ул. 
”Васил Петлешков” №12, представляваща земя с площ 101,00(сто и един) кв. м. идеални 
части от ПИ № 10135.2555.97 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и пет.деветдесет и седем), целият с площ 476,00 (четиристотин седемдесет и шест) 
кв. м., при граници на имота: ПИ № 10135.2555.95, ПИ №10135.2555.180, ПИ 
№10135.2555.100, ПИ №10135.2555.98.

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 4581/24.09.2007 
г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – за сумата от  29 
850,00(двадесет и девет хиляди осемстотин и петдесет) лева без включен ДДС, на 
съсобственика –“Коледжиков”ЕООД, представлявано от управителя Иван Иванов 
Коледжиков.

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

/Резултат от поименно явно гласуване
за-28, против-0, въздържали се-0, отсъстват-23/

3368-4. 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 3984/14.04.2011 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  256  (двеста петдесет и шест) м2 
идеални части от поземлен имот с идентификатор № 10135.2553.343 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и три.триста четиридесет и три) целия с площ  
512 (петстотин и дванадесет) м2,съгласно АОС № 6071/16.09.2010 г., находящ се в  гр. Варна, 
ул. „Бял Крем” № 7 в размер на  84 375 (осемдесет и четири хиляди триста седемдесет и 
пет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  329,59 (триста двадесет и 
девет лева и петдесет и девет стотинки) лева на  Диана Янкова Дукова.

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

/Резултат от поименно явно гласуване



за-26, против-0, въздържали се-0, отсъстват-25/

3369-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, пред. 2  във връзка с чл. 22, 
ал. 3 от ЗОС по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-0400/15/03.05.2011г. и 
във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗОС, а 
именно: замяна на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ ПИ 
10135.2570.29 с площ 5749 кв.м. по одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър на 
район „Приморски”, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, съгласно АОС № 1877/2000 г, 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е 
определена пазарна стойност на гореописания имот в размер 4 649 151 (четири милиона 
шестстотин четиридесет и девет хиляди сто петдесет и един) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) м2 - 808,69 (осемстотин и осем лева и шестдесет и девет 
стотинки) лева, без включен ДДС.

 След постигане на съгласие за заменяните имоти между Кмета на Община Варна и 
Областния управител на област с административен център Варна, Общински съвет – Варна 
ще се произнесе с решение за замяната.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-26, против-0, въздържали се-0, отсъстват-25/

3370-4. 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 11-
2600/35/18.04.2011г., 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 до 
80% от първоначално определената от лицензиран експерт-оценител.

След извършването на продажбата  средствата да бъдат използвани за закупуването на ДМА, 
необходими за развитие на Общинското търговско дружество. 
/Резултат от поименно явно гласуване
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/

3371-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с докладна записка от Любчо 
Любчев - управител на “Обреди” ЕООД с вх.№ ОС 11-9901/11/29.04.2011г., Общински съвет 
– Варна решава да освободи „Обреди” ЕООД, за издадените в негова полза разрешения за 
поставяне на преместваеми обекти в рамките на гробищните паркове, нужни за дейността на 
дружеството, от заплащането на дължимата към съответните районни кметства месечна цена 
на разполагане.   
/Резултат от поименно явно гласуване
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/

3372-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД и по 
повод на докладна записка с вх. № РД 10-2600/1289/18.04.2011г. от Дирекция „Общинска 
Собственост”, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат бракувани ДМА собственост 
на „ВиК” ООД, с балансова стойност към 31.12.2010г., съгласно 

Приложение 1 

/Резултат от поименно явно гласуване
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
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3373-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от ЗОС, Общински съвет-Варна 
обявява за частна общинска собственост недвижим имот-предмет на Акт № 3638/2006 г. за 
публична общинска собственост, представляващ: ПИ 10135.2562.144, идентичен с УПИ ІV 
/четири/, находящ се в гр. Варна, ж.к “Чайка”, п.р. 19, кв. 3, с площ 710 кв.м., при граници 
на имота: кв. улица, УПИ V, кв. улица, УПИ ІІІ.        
/Резултат от поименно явно гласуване
за-26, против-2, въздържали се-5, отсъстват-18/

     Решението не се приема.
3374-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.22, ал.3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОСР – 5 – 94.И/2/05.05.2011 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост чрез изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в 
гр.Варна, СО „Прибой”, представляващ земя с площ 120,00 (сто и двадесет) кв. м. идеални 
части от ПИ № 10135.5549.2072 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и девет.две хиляди седемдесет и две), целия с площ 679,00 (шестстотин 
седемдесет и девет) кв. м., при граници на имота: ПИ № 10135.5549.1144, ПИ 
№10135.5549.9557, ПИ №10135.5549.1141, ПИ №10135.5549.1140, ПИ №10135.5549.1142, 
ПИ №10135.5549.1143, ПИ №10135.5549.1146, ПИ №10135.5549.1147, ПИ 
№10135.5549.1148, ПИ №10135.5549.1145 , в размер на  15 050,00(петнадесет хиляди и 
петдесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. – 125,42 (сто 
двадесет и пет лева и четиридесет и две стотинки) лева, без включен ДДС.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/

3375-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 33, 
предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ, и в изпълнение на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г., Общински съвет – Варна 
прекратява съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна – Иван 
Петров Георгиев, чрез продажба на имот – общинска собственост, находящ се в гр.Варна, СО 
„Прибой”, представляващ земя с площ 120,00 (сто и двадесет) кв. м. идеални части от ПИ № 
10135.5549.2072 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и 
девет.две хиляди седемдесет и две), целия с площ 679,00 (шестстотин седемдесет и девет) кв. 
м., при граници на имота: ПИ № 10135.5549.1144, ПИ №10135.5549.9557, ПИ 
№10135.5549.1141, ПИ №10135.5549.1140, ПИ №10135.5549.1142, ПИ №10135.5549.1143, 
ПИ №10135.5549.1146, ПИ №10135.5549.1147, ПИ №10135.5549.1148, ПИ 
№10135.5549.1145.

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 6061/20.07.2010 
г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – за сумата от  15 050,00 
(петнадесет хиляди и петдесет) лева без включен ДДС, на съсобственика – Иван Петров 
Георгиев.

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

/Резултат от поименно явно гласуване
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/

3376-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 28853/03.05.2011 г., Общински 



съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, по акт за 
частна общинска собственост № 4310/23.04.2007 г., представляваща 468,22 (четиристотин 
шестдесет и осем цяло двадесет и две стотни) кв.м. ид.части от ПИ 10135.2554. 575 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири. петстотин седемдесет и 
пет), по КК и КР на район „Приморски”, гр. Варна, целият с площ 1188,00 (хиляда сто 
осемдесет и осем)кв.м., в размер на 144 290,00 (сто четиридесет и четири хиляди двеста и 
деветдесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1(един) кв.м. 308,17(триста и 
осем цяло и седемнадесет стотни) лева.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-26, против-0, въздържали се-1, отсъстват-24/

3377-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.33, по реда на 
чл.34 от НРПУРОИ на Община Варна и  в изпълнение на Годишната програма за управление 
и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2011 г., Общински съвет – Варна реши да 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна Стефан 
Илиев Панев, Емилия Иванова Вълчева, Иван Стефанов Иванов,  Димитър Симеонов Цоцов, 
Никола Анастасов Георгиев, Михаил Минчев Минчев, Георги Янков Димитров, Златан Нанев 
Златанов, Георги Желев Нейчев,  Цанко Стоев Стойков, Живка Стоева Стойкова, Добромир 
Трендафилов Добрев, Атанас Гачев Атанасов, Стою Тодоров Стойков, Тихомир Енчев 
Ангелов,  Владимир Стоянов Стоянов,Живко Василев Тодоров, Дина Иванова Колева, 
Валентина Иванова Михайлова, Румен Илиев Илиев, Ангел Щерев Керкенезов, Николай 
Тодоров Колев, Феодор Иванов Пенев, Илия Николов Илиев, Никола Илиев Илиев, Катерина 
Илиева Илиева,  Светослав Янчев Иванов, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, находящ се  в гр. Варна, ул. „Д-р Ал. Недялков”, представляващ 468,22 
(четиристотин шестдесет и осем цяло и двадесет и два)кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2554. 575 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири. 
петстотин седемдесет и пет), по КК и КР на район „Приморски”, целият с площ 1188, 00 
(хиляда сто осемдесет и осем) кв.м., при граници: 10135.2554.124(десет хиляди сто тридесет 
и пет. две хиляди петстотин петдесет и четири.сто двадесет и четири), по одобрената по т.І 
пазарна оценка, при следните квоти:

- Стефан Илиев Панев - 7,34(седем цяло тридесет и четири стотни)кв.м. идеални части от 
468,22 кв.м. на стойност 2261,95(две хиляди двеста шестдесет и едно цяло деветдесет и пет) 
лева, без включен ДДС;

- Емилия Иванова Вълчева - 7,34(седем цяло тридесет и четири стотни)кв.м. идеални части 
от 468,22 кв.м. на стойност 2261,95(две хиляди двеста шестдесет и едно цяло деветдесет и 
пет) лева, без включен ДДС;

- Иван Стефанов Иванов-14,15(четиринадесет цяло и петнадесет стотни)кв.м. идеални части 
от 468,22 кв.м. на стойност 4360,55( четири хиляди триста и шестдесет цяло петдесет и пет 
стотни)лева, без включен ДДС;

- Димитър Симеонов Цоцов - 14,15(четиринадесет цяло и петнадесет стотни) кв.м. идеални 
части от 468,22 кв.м. на стойност 4360,55 ( четири хиляди триста и шестдесет цяло петдесет 
и пет стотни)лева, без включен ДДС;

- Никола Анастасов Георгиев - 14,15 (четиринадесет цяло и петнадесет стотни)кв.м. идеални 
части от 468,22 кв.м. на стойност 4360,55 ( четири хиляди триста и шестдесет цяло петдесет 
и пет стотни)лева без включен ДДС;

- Михаил Минчев Минчев 14,15 (четиринадесет цяло и петнадесет стотни) кв.м. идеални 
части от 468,22 кв.м. на стойност 4360,55 ( четири хиляди триста и шестдесет цяло петдесет 
и пет стотни) лева, без включен ДДС;



 - Георги Янков Димитров - 14,44 (четиринадесет цяло четиридесет и четири стотни) кв.м. 
идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 4449,93 (четири хиляди четиристотин четиридесет 
и девет цяло деветдесет и три стотни) лева, без включен ДДС;

- Златан Нанев Златанов -14,67 (четиринадесет цяло шестдесет и седем стотни) кв.м. идеални 
части от 468,22 кв.м. на стойност 4520,80 (четири хиляди петстотин и двадесет цяло и 
осемдесет стотни) лева, без включен ДДС;

- Георги Желев Нейчев -22,49 (двадесет и две цяло четиридесет и девет стотни) кв.м. идеални 
части от 468,22 кв.м. на стойност 6930,68(шест хиляди деветстотин и тридесет цяло 
шестдесет и осем стотни) лева, без включен ДДС;

- Цанко Стоев Стойков - 11,33 (единадесет цяло тридесет и три стотни) кв.м. идеални части 
от 468,22 кв.м. на стойност 3491,53(три хиляди четиристотин деветдесет и едно цяло 
петдесет и три стотни)лева без включен ДДС;

- Живка Стоева Стойкова -11,32 (единадесет цяло тридесет и две стотни)кв.м. идеални части 
от 468,22 кв.м. на стойност 3488,45 (три хиляди четиристотин осемдесет и осем цяло 
четиридесет и пет стотни) лева, без включен ДДС;

- Добромир Трендафилов Добрев- 22,65 (двадесет и две цяло шестдесет и пет стотни) кв.м. 
идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 6980,00(шест хиляди деветстотин и осемдесет) 
лева, без включен ДДС;

- Атанас Гачев Атанасов -22,67 (двадесет и две цяло шестдесет и седем стотни) кв.м. идеални 
части от 468,22 кв.м. на стойност 6986,15 (шест хиляди деветстотин осемдесет и шест цяло и 
петнадесет стотни) лева, без включен ДДС;

- Стою Тодоров Стойков -22,67 (двадесет и две цяло шестдесет и седем стотни)кв.м. идеални 
части от 468,22 кв.м. на стойност 6986,15 (шест хиляди деветстотин осемдесет и шест цяло и 
петнадесет стотни) лева, без включен ДДС;

- Тихомир Енчев Ангелов  -22,65 (двадесет и две цяло шестдесет и пет стотни) кв.м. идеални 
части от 468,22 кв.м. на стойност 6980,00 (шест хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без 
включен ДДС;

- Владимир Стоянов Стоянов -22,65 (двадесет и две цяло шестдесет и пет стотни) кв.м. 
идеални части от 468,22кв.м. на стойност 6980,00(шест хиляди деветстотин и осемдесет) 
лева, без включен ДДС;

- Живко Василев Тодоров - 28,04 (двадесет и осем цяло и  четири стотни) кв.м. идеални части 
от 468,22 кв.м. на стойност 8641,00 (осем хиляди шестстотин четиридесет  и един) лева без 
включен ДДС;

- Дина Иванова Колева - 22,89 (двадесет и две цяло осемдесет и девет стотни) кв.м. идеални 
части от 468,22 кв.м. на стойност 7053,94(седем хиляди петдесет и три цяло деветдесет и 
четири стотни) лева, без включен ДДС;

- Валентина Иванова Михайлова  - 22,65 (двадесет и две цяло шестдесет и пет стотни) кв.м. 
идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 6980,00 (шест хиляди деветстотин и осемдесет) 
лева, без включен ДДС;

- Румен Илиев Илиев - 22,65 (двадесет и две цяло шестдесет и пет стотни) кв.м.

кв.м. идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 6980,00 (шест хиляди деветстотин и 
осемдесет)лева без включен ДДС;

- Ангел Щерев Керкенезов - 22,67 (двадесет и две цяло шестдесет и седем стотни)кв.м. 
идеални части от 468,22 кв.м. на стойност  6986,15 (шест хиляди деветстотин осемдесет и 
шест цяло и петнадесет стотни)лева, без включен ДДС;



- Николай Тодоров Колев - 22,67 (двадесет и две цяло шестдесет и седем стотни)кв.м. 
идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 6986,15 (шест хиляди деветстотин осемдесет и 
шест цяло и петнадесет стотни) лева, без включен ДДС;

- Феодор Иванов Пенев - 22,67 (двадесет и две цяло шестдесет и седем стотни) кв.м. идеални 
части от 468,22 кв.м. на стойност 6986,15 (шест хиляди деветстотин осемдесет и шест цяло и 
петнадесет стотни) лева, без включен ДДС;

- Илия Николов Илиев - 15,11 (петнадесет цяло и единадесет стотни) кв.м. идеални части от 
468,22 кв.м. на стойност 4656,40(четири хиляди шестстотин петдесет и шест цяло и 
четиридесет стотни)лева, без включен ДДС;

- Никола Илиев Илиев - 3,78 (три цяло седемдесет и осем стотни)кв.м. идеални части от 
468,22 кв.м. на стойност 1164,87(хиляда сто шестдесет и четири цяло осемдесет и седем 
стотни) лева, без включен ДДС;

- Катерина Илиева Илиева - 3,78 (три цяло седемдесет и осем стотни) кв.м. идеални части от 
468,22 кв.м. на стойност 1164,87 (хиляда сто шестдесет и четири цяло осемдесет и седем 
стотни) лева без, включен ДДС;

- Светослав Янчев Иванов - 22,49 (двадесет и две цяло четиридесет и девет стотни) кв.м. 
идеални части от 468,22 кв.м. на стойност 6930,68 (шест хиляди деветстотин и тридесет цяло 
шестдесет и осем стотни) лева, без включен ДДС.

         За гореописаният имот е съставен акт за частна общинска собственост № 4310/ 
23.04.2007 г.

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

/Резултат от поименно явно гласуване
за-26, против-0, въздържали се-1, отсъстват-24/

3378-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение на Господин Игнатов – 
управител на СБАЛОЗ „Д –р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД с вх. № ОС 11 – 
9903/31/26.05.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде закупен лек автомобил 
на стойност до 32 000 лв.за нуждите на СБАЛОЗ „Д –р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД. 
 /Резултат от поименно явно гласуване
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/

3379-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД – 10 – 9200/583/20.05.2011 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи-
общинска собственост, представляващи газово стопанство с инвентарни №№ 23001 и 18025, 
заприходени в баланса на ОП „Спортни имоти”, в размер на  6176 (шест хиляди сто 
седемдесет и шест) лева, без включен ДДС.
 /Резултат от поименно явно гласуване
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/

3380-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с  чл.25, 
ал.1 и чл. 82, ал. 1, т.2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Варна  реши да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на вещи-общинска собственост, представляващи газово 
стопанство с инвентарни №№ 23001 и 18025, заприходени в баланса на ОП „Спортни 



имоти”.
         Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при 
начална тръжна цена  на  6 176 (шест хиляди сто седемдесет и шест) лева без ДДС. Стъпка на 
наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  617,60  (шестстотин и седемнадесет 
лева и шестдесет стотинки) лева, без включен ДДС.

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 вписваният 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 617,60  (шестстотин и седемнадесет 
лева и шестдесет 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  50,00 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.

 /Резултат от поименно явно гласуване
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/

3381-4. На основание чл.54, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет-Варна прекъсва работата на Тридесет и петото заседание на Общинския 
съвет и решава същото да продължи на 23.06.2011 г./четвъртък/ от 09.00 часа в Пленарна зала 
на община Варна с останалите точки от приетия дневен ред.

/за-26, против-0, въздържали се-0/

3382-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 41 165/05.05.2011 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 № 
10135.5403.3305(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди 
триста и пет), с площ 874,00 (осемстотин седемдесет и четири) кв. м., находящ се в гр. Варна, 
м-т “Боровец-юг”, при граници: ПИ № 10135.5403.9528, ПИ № 10135.5403.1604, ПИ № 
10135.5403.1600,  ПИ №10135.5403.3301, ПИ №10135.5403.3306 в размер на 21 180,00 
(двадесет и една хиляди сто и осемдесет) лева без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 
24.23 (двадесет и четири лева и двадесет и тристотинки) лева, без включен ДДС. 

 /Резултат от поименно явно гласуване
за-26, против-0, въздържали се-3, отсъстват-19, не участват в гласуването-3/

3383-4. 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, Общински съвет – Варна решава да се проведе 
търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна общинска собственост,  
находящ се  в  гр. Варна, м-т “Боровец-юг”,  представляващ ПИ № 10135.5403.3305(десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди триста и пет), с площ 
874,00 (осемстотин седемдесет и четири) кв. м., находящ се в гр. Варна, м-т “Боровец-юг”, 
при граници: ПИ № 10135.5403.9528, ПИ № 10135.5403.1604, ПИ № 10135.5403.1600,  ПИ 
№10135.5403.3301, ПИ №10135.5403.3306.

          За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 6186/13.09.2010г.

          Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена 21 180,00 (двадесет и една хиляди сто и осемдесет) лева. Сделката е освободена 
от ДДС. 

         Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна 
цена, в размер на 2 118, 00 (две хиляди сто и осемнадесет) лева 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. удостоверение от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за липса 
на образувани изпълнителни дела срещу участника/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. БУЛСТАТ/ЕИК - удостоверение от Агенция по вписванията/оригинал/;

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

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

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

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

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 887,00 (две хиляди осемстотин 
осемдесет и седем) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 200,00 (двеста) 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. 
 /Резултат от поименно явно гласуване



за-26, против-0, въздържали се-3, отсъстват-19, не участват в гласуването-3/

3384-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11 – 9302/94/05.05.2011 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 № 
10135.5426.2414(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин двадесет и 
шест.две хиляди четиристотин и четиринадесет), с площ 555,00 (петстотин петдесет и пет) 
кв. м., находящ се в гр. Варна, м. “Ракитника”, при граници: ПИ № 10135.5426.469, ПИ № 
10135.5426.474, ПИ № 10135.5426.475, ПИ №10135.5426.9530, ПИ №10135.5426.476, ПИ 
№10135.5426.2413, ПИ №10135.5426.472 в размер на 19 640,00 (деветнадесет хиляди 
шестстотин и четиридесет) лева без ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. – 35,39 (тридесет и 
пет лева и тридесет и девет стотинки)лева, без включен ДДС.

         /Резултат от поименно явно гласуване
за-28, против-0, въздържали се-0, отсъстват-23/

3385-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 28 от НРПУРОИ и 
в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2011 година, Общински съвет – Варна реши да се проведе търг с явно 
наддаване за продажба на  недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 
ПИ № 10135.5426.2414 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин двадесет и 
шест.две хиляди четиристотин и четиринадесет), с площ 555,00 (петстотин петдесет и пет) 
кв. м находящ се  в  гр. Варна, м. “Ракитника”, при граници: ПИ № 10135.5426.469, ПИ № 
10135.5426.474, ПИ № 10135.5426.475,  ПИ №10135.5426.9530, ПИ №10135.5426.476, ПИ 
№10135.5426.2413, ПИ №10135.5426.472 

          За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 6014/12.03.2010 г.

          Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена 19 640, 00 (деветнадесет хиляди шестстотин и четиридесет) лева без ДДС. 
Сделката е освободена от ДДС.

         Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна 
цена, в размер на 1 964, 00 (хиляда деветстотин шестдесет и четири) лева 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. удостоверение от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за липса 



на образувани изпълнителни дела срещу участника/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. БУЛСТАТ/ЕИК - удостоверение от Агенция по вписванията/оригинал/;

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

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

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

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 964,00 (хиляда деветстотин 
шестдесет и четири) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.14. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 200,00 (двеста) 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.

 /Резултат от поименно явно гласуване
за-28, против-0, въздържали се-0, отсъстват-23/

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
3386-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО – 30 499/11.04.2011 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляващ  97,50 (деветдесет и седем цяло и петдесет стотни) м2  идеални части 
от ПИ с идентификатор № 10135.1507.183 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин 
и седем.сто осемдесет и три)  целия с площ 195 (сто деветдесет и пет) м2с административен 
адрес гр. Варна, ул. „Драгоман” № 11 в размер на  84 030 (осемдесет и четири хиляди и 
тридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 861,85 (осемстотин 
шестдесет и едни лева и осемдесет и пет стотинки) лева, без включен ДДС.

 /Резултат от поименно явно гласуване
за-16, против-4, въздържали се-8, отсъстват-23/

Решението не се приема.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

3387-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и 



по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна, и по предложение на Кмета на Община 
Варна, Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността между Община Варна, 
от една страна, и от друга страна Петър Тодоров Тодоров, чрез продажба  на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес  гр. Варна, ул. „Драгоман” № 11,  
представляващ  97,50 (деветдесет и седем цяло и петдесет стотни) м2  идеални части от ПИ с 
идентификатор № 10135.1507.183 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
седем.сто осемдесет и три)  целия с площ 195 (сто деветдесет и пет) м2, при граници на 
имота: ПИ № 10135.1507.184 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и седем. сто 
осемдесет и четири); ПИ № 10135.1507.192 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда 
петстотин и седем. сто деветдесет и две); ПИ № 10135.1507.180 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. хиляда петстотин и седем. сто и осемдесет) на съсобственика  Петър Тодоров Тодоров.

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

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

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

 /Резултат от поименно явно гласуване
за-16, против-4, въздържали се-8, отсъстват-23/

Решението не се приема.
3388-4. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОС 11-9302/120/06.06.2011 г.,  Общински съвет-Варна изменя чл.36, 
ал.2 от „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на 
гражданите, настаняване и продажба на общински жилища”, както следва:„Продажната 
цена на жилищата, находящи се във всички райони на територията на Община Варна е не по-
ниска от актуалната данъчна оценка”. 
/Резултат от поименно явно гласуване
за-28, против-0, въздържали се-0, отсъстват-23/

3389-4. На основание чл 21, ал.1, т.8  и т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във 
връзка със Заповед № РД-02-14-152/25.01.2011 г. на Заместник-министъра на регионалното 
развитие и благоустройство и покана от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1. „Социална 
инфраструктура”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални 
институции, предлагащи услуги за деца в риск” и  по предложение от Кмета на Община 
Варна с вх. № РД 11-9302/100/07.06.2011 г. , Общински съвет-Варна реши:

1. Дава съгласие върху част от недвижим имот - частна общинска собственост по АОС № 
3735/07.04.2006 г., представляващ УПИ VІ-„за производствени нужди”, кв.45, по плана на 
с. Тополи, ул. „Георги Градев” след промяна на статута на поземления имот, да се 
разработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива съгласно чл.150 от ЗУТ, с цел 
изграждане на два броя Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания. 

2. Дава съгласие върху недвижим имот - частна общинска собственост по АОС 
№5070/06.08.2008 г.,представляващ ПИ 10135.2552.2364, бивш идентификатор ПИ 3154, по 
плана на ж.к. „Изгрев”, гр.Варна, да се разработи Комплексен проект за инвестиционна 



инициатива съгласно чл.150 от ЗУТ, с цел изграждане на два броя Центрове за настаняване от 
семеен тип за деца и младежи с увреждания.

3. Дава съгласие върху недвижим имот - частна общинска собственост по АОС № 930/ 
18.12.1998 г., съставляващ УПИ ХVІІІ-572, кв.17, по плана на с. Тополи, ул. „Ал. 
Димитров”, да се разработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива съгласно 
чл.150 от ЗУТ, с цел изграждане на един брой Център за настаняване от семеен тип за деца и 
младежи с увреждания.

p4. Дава съгласие върху горепосочените имоти да се реализира проект „Подкрепа на 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. на МРРБ.

            Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички 
необходими действия необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-28, против-0, въздържали се-0, отсъстват-23/

3390-4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.81 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-9302/114/03.06.2011 г., Общински съвет – Варна 
приема “Ред, условия и критерии за провеждане на конкурс по документи за избор на 
независими оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и вещи – общинска 
собственост”, както следва:

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

2. Конкурсът да бъде обявен в един местен ежедневник.
3. Кандидатите следва да отговарят на следните условия: 
3.1. физически лица със завършено висше образование – магистърска степен, или да са  
едноличните търговци и юридическите лица, регистрирани по реда на Търговския закон;
3.2. да имат действащ сертификат за оценителска правоспособност, издаден от  Камарата на 
независимите оценители в България; 

3.3 да са внесли членски внос към Камарата на независимите оценители в България; 

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

4.1. заявление за участие;

4.2.диплом за завършено висше образование – копие, заверено от участника;

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

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

4.5. сертификат за оценителска правоспособност, издаден от  Камарата на независимите 
оценители в България  – копие, заверено от участника;

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

4.7. БУЛСТАТ /ЕИК– удостоверение от Агенция по вписванията - оригинал;

4.8. удостоверение /оригинал/ от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за 
вписване на едноличните търговци и юридическите лица, а за фирмите, който не са 



пререгистрирани в Търговския регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация 
или заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта;

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

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

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

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

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

 4.14. автореференция, съдържаща: 

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

• доказателства за успешно приключили сделки по оценки, извършени от оценителя; 
• препоръки, включително от Община Варна за досега утвърдените. 

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

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

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

/Резултат от поименно явно гласуване
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/

3391-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО 27649/02.06.2011г., 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 1/2 ид. част от сграда с идентификатор № 10135.51.235.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.петдесет и едно.двеста тридесет и пет. едно) цялата със застроена площ 
143(сто четиридесет и три) м2 и земя представляваща Поземлен имот с идентификатор 
10135.51.235(десет хиляди сто тридесет и пет)  с площ 129,50/259 м2, с административен 
адрес в гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров” №  16 както следва:

-  за 1/2 ид. част от гореописаната сграда, възлизаща на стойност 8 900 (осем хиляди и 
деветстотин) лева , без  включен ДДС;

 - за  1/2  ид. част от гореописаната земя,  възлизаща  на стойност 26 800 (двадесет и шест 
хиляди и осемстотин) лева, без  включен ДДС при пазарна стойност на 1 (един) м2  земя 
206,95 (двеста и шест лева и деветдесет и пет стотинки) лева. Общата пазарна стойност на 
недвижимия имот възлиза на  35 700 (тридесет и пет хиляди и седемстотин) лева, без 
включен ДДС. 
/Резултат от поименно явно гласуване
за-26, против-0, въздържали се-0, отсъстват-25/



3392-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и 
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ, по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ЗАО 
27649/02.06.2011г., и в изпълнение на „Годишната програма  за управление и разпореждане с 
общинска собственост 2011”,, Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна Атанаска Антонова Добрева, с 
постоянен адрес. Варна, ул. „Д-р Басанович” № 57, чрез продажба  на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. „Янко Карагяуров” № 16,  
представляващ  1/2 ид. част от сграда с идентификатор № 10135.51.235.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.петдесет и едно.двеста тридесет и пет.едно) цялата  със застроена площ 143 
(сто четиридесет и три) м2  и земя представляваща Поземлен имот с идентификатор 
10135.51.235 (десет хиляди сто тридесет и пет.петдесет и едно.двеста тридесет и пет) с площ 
129,50/259 сто двадесет и девет  цяло и петдесет/двеста петдесет и девет) м2, при граници на 
имота: ПИ № 10135.51.234 (десет хиляди сто тридесет и пет.петдесет и едно.двеста тридесет 
и четири), ПИ № 10135.51.233 (десет хиляди сто тридесет и пет.петдесет и едно.двеста 
тридесет и три), ПИ № 10135.51.237 (десет хиляди сто тридесет и пет. петдесет и едно. 
двеста тридесет и седем), ПИ № 10135.51.236 (десет хиляди сто тридесет и пет. петдесет и 
едно. двеста тридесет и шест) ПИ № 10135.51.511 (десет хиляди сто тридесет и пет.петдесет 
и едно.петстотин и единадесет), на съсобственика  Атанаска Антонова Добрева.

  За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 6382/13.04.2011 
г.

  Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за общата сума от 35 700 
(тридесет и пет хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС  на Атанаска Антонова 
Добрева.

  Общински съвет възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички дейности, 
необходими за правилното и законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 
/Резултат от поименно явно гласуване
за-26, против-0, въздържали се-0, отсъстват-25/

3393-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-9302/112/02.06.2011г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител на имоти, във връзка с провеждани на публичен търг с явно наддаване за продажба 
на имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 
10135.2515.3033 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и петнадесет. три 
хиляди тридесет и три ) с площ 464 (четиристотин шестдесет и четири) м2,  находящ се в гр. 
Варна, м. “Ален мак”, в размер на  29 970 (двадесет и девет хиляди деветстотин и 
седемдесет) лева, без  включено ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 64,59 (шестдесет 
и четири лева и петдесет и девет стотинки) лева, без  включен ДДС. 
/Резултат от поименно явно гласуване
за-26, против-0, въздържали се-0, отсъстват-25/

3394-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 28 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 11-
9302/112/02.06.2011г.,Общински съвет - Варна  решава да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, м. 
“Ален мак”, представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3033 (десет хиляди 
сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и петнадесет. три хиляди тридесет и три ) с площ 
464 (четиристотин шестдесет и четири)м2, при граници: ПИ 10135.2515.9577(десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.девет хиляди петстотин седемдесет и 
седем).; ПИ 10135.2515.918 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 



петнадесет. деветстотин и осемнадесет), ПИ 10135.2519.917 (десет хиляди сто тридесет. две 
хиляди петстотин и деветнадесет.деветстотин и седемнадесет), ПИ 10135.2515.757 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и петнадесет. седемстотин петдесет и 
седем).

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 5860/23.02.2010г.

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена  на  29 970 (двадесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет) лева, без  
включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  2 997 (две 
хиляди деветстотин деветдесет и седем) 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 2 997 (две хиляди деветстотин 
деветдесет и седем)  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  250,00 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.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-26, против-0, въздържали се-0, отсъстват-25/

3395-4. На основание чл.21, ал.1,  т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, изр.2 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-9302/113/02.06.2011 г., Общински 
съвет – Варна допълва “Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2011 г.”, приета с Решение №2941-2(31)19,20.01.2011 г. на 
Общински съвет – Варна, както следва: 

Към точка 2.1. Имоти-частна общинска собственоност, предвидени за продажба чрез 
публичен търг или публично оповестен конкурс или публично-частно партньорство, 
съгласно ЗОС от „Годишната програма за управление и разпродажба с имоти-общинска 
собственост за 2011 г.”, се добавя следния текст:

№ 
АОС Административен адрес Правно основание 

1.  5877/2009 г Ул. „Борис Киряков” № 23

ПИ 10135.5504.477

319 м2

Чл. 35, ал. 1 от ЗОС

2. 6364/2011 г.  Жк „Вл. Варненчик”, 

Ул. „Ниш” № 27

ПИ 10135.4504.400 с площ 672 м2

Чл. 35, ал. 1 от ЗОС

Към точка 2.2. Имоти-частна общинска собственост, предвидени за прекратяване на 
съсобственост чрез продажба частта на Община Варна  от „Годишната програма за 
управление и разпродажба с имоти-общинска собственост за 2011 г.”, се добавя следния 
текст:

АОС Административен адрес Правно основание 



№ 

1.  6402/2011 г Жк „Възраждане”

ПИ 10135.3511.591

850/1810 м2

Чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС

2. 83/1997 г.  Ул. „Тодор Влайков” № 74

ПИ 10135.71.62  - 109 м2

Чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС

3. 5184/2008 г. Пз „Планова”

ПИ 10135.73.52 

Чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС

4 6043/2011 Ул. „Чинар” № 20

ПИ 10135.3513.360 7,50/270 м2

Чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС

5. №   6417/.2011 г. С.о „Пчелина”

315/1648 м2  от .УПИ ІV-616  

Чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС

6. 636 6363/20111 г. С.о „Пчелина”

282/1532 м2  от .УПИ ХХІХ-665  

Чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС

7. 6406409/2011г. Ул. „Георги Велчев” № 4

ПИ 10135.5505.312 146/296 м2

Чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС

8.   6377/2011 г. Кк „Чайка”, м. „Банала чешма”

ПИ 10135.2571.215

Чл. 36, ал. 1, т. 2  от ЗОС

Към точка 2.3. Имоти-частна общинска собственост, предвидени за  продажба на земя по 
чл. 35, ал. 3 от ЗОС  от „Годишната програма за управление и разпродажба с имоти-
общинска собственост за 2011 г.”, се добавя следния текст:

№ АОС Административен адрес Правно основание 

1. 2    5647/2009 г. 

 

 , ул. „Отец Паисий”  № 9

ПИ 10135.1502.15  223/4623 м2

Чл. 35, ал.3 от ЗОС

2. 5647/2009 г.  , ул. „Отец Паисий”  № 9 Чл. 35, ал.3 от ЗОС



ПИ 10135.1502.15  258/4623 м2

3. 6384/2011 г. Ул. „Тихомир”

ПИ 10135.3515.1843 с площ 80 м2

Чл. 35, ал.3 от ЗОС

4 5427/2008 г.

5428/2008 г.

Ул. „Р. Панчелиев” УХИ Х-273

Ул. „Лоза”    УПИ ІХ-273

Чл. 35, ал.3 от ЗОС

6393/2011 Ул. „Черешово топче” № 30Б Чл. 35, ал.3 от ЗОС

5316/2008 г. Ул. „Пробуда” № 67 Б

ПИ 10135.52.181

Чл. 35, ал.3 от ЗОС

6217/2011 г. Жк „Вл. Варненчик” ІІІ м.р

ПИ 10135.4502.287

Чл. 35, ал.3 от ЗОС

Към точка 3.1. Имоти-частна общинска собственост, предвидени за учредяване на право 
на строеж от „Годишната програма за управление и разпродажба с имоти-общинска 
собственост за 2011 г.”, се добавя следния текст:

 - ул. „Фантазия”, кв. 28, 16 м.р. ПИ 10135.3515.594, АОС 6404/2011 г.;

 -  жк „Възраждане” ІV м.р. ПИ 10135.3511.28, АОС 5145/2008 г.;

 - ул. „Керч” № 13 ПИ 10135.5502.257, АОС 5519/2009 г.;

 -  ул. „Чонгора”ПИ 10135.5504.486, АОС 6436/2011 г. за трафопост;

/за-26, против-0, въздържали се-0/

3396-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал.1, т.4 от ЗОС и чл.2, ал.2 от 
НУРУЖГНПОЖ, и по предложение на Кмета на Община Варна вх.№СДЖ11-
9303/1/06.06.2011 г., Общински съвет-Варна прехвърля от фонд „Жилища за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди” и включва във фонд „Ведомствен” 
следното жилище:

Бул. „Цар Освободител” №88, вх.А, ет.3, ап.7 с АОС №6106/2010 г.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-27, против-0, въздържали се-0, отсъстват-24/

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
3397-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 96, т. 5 от ЗУТ, във връзка с  писма 
от инж. Любомир Полимиров – Директор на Дирекция “Инвестиционни дейности” към 
МРРБ с изх. № АУ-17-30/29.11.2010 г., №АУ-17-43/30.12.2010 г., №АУ-17-38/30.12.2010 г. и 
№АУ-1/-2.03.2011 г., заповед № РД-02-14-300/21.04.1997г. на Министъра на “Министерството 
на териториалното развитие и строителство”, във връзка с предоставяне на становища за 
допустимост за частична отмяна на строителната забрана и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. №ЗАО 321/17.06.2011г. Общински съвет-Варна решава:

След запознаването със становището на общинската администрация и въз основа на 



констатациите от извършен контрол на Кмета на Община Варна и юридическите лица, 
стопанисващи техническата инфраструктура относно изпълнение на задълженията по 
Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. на МТРС даваме предложение на Министъра на МРРБ 
за частично отпадане на строителната забрана за имоти:

1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІІ 1409 (поземлен имот  10135.2526.1409  по 
кадастрална карта на кадастралните регистри на Варна) по  плана  на м-ст “Св. 
Никола”, гр. Варна 

2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ1555, кв. 46 (поземлен имот с идентификатор 
10135.2526.1865, стар 2256), по плана на м-ст “Св. Никола”, гр. Варна 

3.  - Поземлен имот (ПИ) № 958 по плана на местност ”Св. Никола”, гр. Варна,   
4. Урегулиран поземлен имот (УПИ) V1637 кв. 4 (поземлен имот 10135.2526.2012), по 

плана на местност ”Св. Никола”, гр. Варна  

като бъдат спазени всички условия, формулирани в анализите и препоръките на извършеното 
инженерногеоложки проучвания и отразени в инженерногеоложките доклади, приети от 
Експертния съвет за обекти на инженерната инфраструктура и при спазване параметрите на 
одобрени Подробни устройствени планове от съответните компетентни органи.

/Резултат от поименно явно гласуване
за-5, против-13, въздържали се-8, отсъстват-25/

Решението не се приема.
 

по точка  пета от дневния ред

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

(1)- приемане на НАРЕДБА за организация на движението на територията на Община Варна.

(2)- вземане на решение за възлагане на превозите до приключване на процедурата по избор 
на нови превозвачи.

Докл.:Кр.Минков-председател 

ПК „Транспорт”

Общ брой присъстващи общински съветници –26
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
3398-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна, приема 
Наредба за организация на движението на територията на Община Варна, съгласно 
Приложение 1.

/за-26, против-0, въздържали се-0/

3399-5. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, предложение първо от Наредба № 
2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване 
на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД 11-9302/75/08.04.2011г., Общински съвет-Варна решава да 
възложи превозите до приключване на процедурата за избор на превозвачи и възлага на 
Кмета на Община Варна да сключи договори с избраните лица, съгласно Приложение 2.

Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе процедурата за избор 
на превозвачи в срок до 6/шест/ месеца от вземане на решението.

/за-26, против-0, въздържали се-0/



3400-5. Във връзка с евентуално възникване на опасност от осуетяване и сериозно 
затрудняване изпълнението на решение № 3399-5 за осигуряване на транспортното 
обслужване на гражданите и гостите на Община Варна, както и възможността за възникване 
на значителна или трудно поправима вреда, с оглед защитата на особено важни обществени 
интереси, предвид предстоящия летен сезон 2011г. и очакваното значително покачване на 
броя на туристите, които ще посетят град Варна, да вземе решение, с което на основание 
чл.60, ал.1 от АПК да допусне предварително изпълнение на свое решение № 3399-5.
/за-26, против-0, въздържали се-0/

 

Приложение 1

Н А Р Е Д Б А 

за организация на движението на територията на Община Варна
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл.1.  С приемането на тази наредба Община Варна определя правилата, ограниченията и 
забраните, свързани с организацията на движението и паркирането на пътни превозни 
средства /ППС/ на територията на Община Варна. 

Чл.2. С настоящата наредба се уреждат режима на движение и паркиране по улици, пътища 
или участъци от тях и площади – публична общинска собственост. 

Чл.3. /1/ Със Заповед на Кмета на Община Варна и/или съгласно Решение на Общински 
съвет гр.Варна могат да бъдат въвеждани временни забрани за обществено ползване на 
улици, площади, пътища или участъци от тях от ППС в следните случаи : 

1.за извършване на планирани от Община Варна ремонти - за срок до 1 месец. 

2.природни бедствия и аварии, както и при неблагоприятни климатични условия, водещи до 
възникване на опасност за сигурността на движението - за срок до 3 месеца. 

3. провеждане на масови, спортни и културни мероприятия - за срок до дни. 

4.провеждане на държавни, политически или обществени мероприятия - за срок до 3 дни. 

5.за снимане на филми и реклами - за срок до 24 часа. 

6. за извършване на ремонти и строежи от физически или юридически лица за срок до 6 
месеца. 

/2/ Лицата, организатори на мероприятията по т.3, т.4, т.5 и т.6 , подават молба до Кмета на 
Община Варна не по-късно от 3 дни преди провеждане на мероприятието. 

/3/ Организаторите на мероприятията по   т. 3, т. 5 и т. 6 заплащат за предоставената им 
услуга да ползват временно публична общинска собственост, като заплащат на Община 
Варна сума съгласно НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА 
МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА . 

/4/При въвеждане на забрава съгласно ал.1 се забранява за времето на забраната паркирането 
и спирането на каквито и да е ППС на определени преди това места за паркиране, попадащи 
в зоната, касаеща забраната. 

/5/ При въвеждането на забрана съгласно ал.1 Община Варна уведомява гражданите  чрез  
публикация в поне два местни ежедневника или чрез съобщение, публикувано на уеб- сайта 
на Община Варна.

II. ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 
 II.1 СКОРОСТИ НА ДВИЖЕНИЕ 



Чл.4. /1/  Разрешената максимална скорост за движение по улиците в населените места на 
територията на Община Варна е до 50 км/ч, което се сигнализира с пътни знаци Д11 "Начало 
на населено място" и Д 12 "Край на населеното място". 

/2/В участъци в които се намират училища, детски градини и други детски и учебни 
заведения, както и такива с голяма концентрация на ПТП разрешената максимална скорост 
може да бъде определена под тази по ал.1, което се въвежда чрез Заповед на Кмета на 
Община Варна и чрез поставяне на съответните пътни знаци. 

II.2. ОРГАНИЗИРАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ 
Чл.5. /1/ Организирането и регулирането на движението по улиците се осъществява чрез 
самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци, светофарни уредби 
и други средства за регулиране и сигнализиране. 

/2/ Всички проекти за организация и регулиране на движението, както и промените в тях, се 
изработват в съответствие с нормативните и поднормативните актове и се съгласуват с Пътна 
полиция при ОД на МВР Варна. 

/3/ ДИРЕКЦИЯ “ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”към 
Община гр.Варна създава поддържа в актуално състояние специален регистър за 
съществуващите на територията на Община Варна пътна маркировка, пътни знаци и 
светофарни уредби. Всички промени се отразяват в регистъра в срок от четиринадесет дни от 
настъпването им. 

Чл.6. /1/ Поставянето на пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби става по 
проекти за организация на движението, изработени съгласно действащите нормативни и 
поднормативни актове. 

/2/Право да поставят пътна маркировка, пътни знаци и светофарни уредби имат служителите 
на Община Варна от ДИРЕКЦИЯ “ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И 
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ” 

Чл.7. /1/ Смяната на светлинните сигнали за всички светофарни уредби на територията на 
Община Варна се извършва автоматично. 

/2/ В случай на необходимост се допуска смяната на светлинните сигнали на светофарните 
уредби да се извършва и ръчно от обучен оператор – служител на ДИРЕКЦИЯ 
“ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”със съдействието на 
служител от ОД на МВР Варна. Тогава операторът определя продължителността на 
сигналите, с които се разрешава и забранява преминаването през регулираното място. 

Чл.8. Всички нови светофарни уредби трябва да са оборудвани с подходящи светлинни тела, 
отговарящи на последните технологични изисквания. 

Чл.9. /1/ Лицето, поддържащо светофарните уредби, е длъжно да отстранява възникналите 
повреди по тях, в срок от 30 минутиот момента на подаване на сигнала от неговия дежурен 
диспечерски пункт или от дежурния в Община Варна или от дежурния в ОД на МВР гр. 
Варна. 

/2/ Контролът по ал.1, се осъществява от "Пътна полиция" - при ОД на МВР Варна. 

Чл.10. /1/ В зависимост от интензивността на движение или станалите пътно транспортни 
произшествия на регулирано със светофарни уредби кръстовище, се определят следните 
режими на работа : 

1. денонощен; 

2. на жълто мигане от 24.00 до 06.00 часа. 

/2/ Конкретните режими на работа се определят от съответния заместник кмет на Община 



Варна, отговарящ за транспорта, по доклад на ДИРЕКЦИЯ “ИНЖЕНЕРНА 
ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”, съгласуван с Пътна полиция ОД на МВР 
Варна. 

Чл.11. Всички предложения и молби във връзка с регулирането на движението по улиците на 
територията на Община Варна се отправят до заместник кмета на Общината, отговарящ за 
транспорта. Те се разглеждат и решават в тридневен срок. 

II.3. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО УЛИЦИТЕ 

Чл.12 /1/ При възникване на авария на подземни мрежи и съоръжения от техническата 
инфраструктура в обхвата на улица, експлоатационното дружество - собственик или 
ползвател на съоръженията, е длъжно, преди започване на работа по отстраняване на 
аварията, да вземе всички необходими мерки за обезопасяване движението на ППС и на 
пешеходците, съгласно нормативните изисквания, както и незабавно да уведоми дежурния на 
Пътна полиция при ОД на МВР Варна и средствата за масово осведомяване.

/2/ В случай, че аварията не може да бъде отстранена в рамките на 24 часа, дружеството по 
ал.1 писмено уведомява ДИРЕКЦИЯ “ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И 
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”и представя проект за временна организация на движението, както и 
график за работа. 

/3/ Когато аварията е по улици, по които се движат ППС за обществен превоз на пътници по 
редовните линии на градски транспорт, дружеството по ал.1 уведомява писмено и 
ръководството на „Градски транспорт" ЕАД гр.Варна. 

/4/ След приключване на работите по отстраняване на аварията по ал.1, експлоатационното 
дружество е длъжно за своя сметка в тридневен срок да възстанови и почисти улиците и 
засегнатите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта.

Чл.13. /1/ За извършване на строително-монтажни работи /СМР/ по прилежащите към 
улиците имоти, с проекта за временна организация на движението / ВОД / може да се 
предвиди заемането на част от тротоара. В този случай в проекта задължително се предвижда 
осигуряване на пешеходен тунел или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу 
падащи предмети, с ширина най-малко 2 /два/ метра. 

/2/ По изключение, доказано с работния проект за организация и изпълнение на СМР, за 
целите по ал. 1, може да се заеме целия тротоар или до половината от пътното платно на 
улицата. В проекта за ВОД задължително се предвижда осигуряването на пешеходен тунел 
или лента за движение на пешеходците, обезопасени срещу падащи предмети, с ширина най-
малко 2 /два/ метра. 

/3/ В проектите за ВОД по предходните алинеи задължително се посочва размера на 
заеманата площ от пътното платно и/или тротоара, както и срока на извършване на работите.

Чл.14. В случаите по чл.13 лицата, извършващи СМР, сключват договор с Кмета на Община 
Варна или упълномощено от него лице, в който се определят размера на заеманата площ, 
публична общинска собственост; срока и цената на правото за ползване; задълженията за 
качественото почистване и възстановяване в експлоатационно състояние на пътното платно 
и/или тротоара; засегнатите пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на обекта. 
Цената се определя съгласноНАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО 
НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ВАРНА . 

 Чл.15. /1/ За намаляване на скоростта на МПС по пътните платна се допуска използването на 
напречни неравности, като основните видове и размери са дадени в Приложение 2 към 
настоящата наредба. 

/2/ Неравностите по ал. 1 се разполагат по улиците на територията на Община Варна, когато е 

http://www.varna.bg/adm/resh/pril2.doc


налице поне едно от следните условия : 

1. при пешеходни пътеки, при които е значимо пресичането на деца или лица със зрителни, 
слухови или двигателни затруднения; 

2. по улици, преминаващи покрай входове на училища, детски ясли, детски градини, спортни 
и детски площадки, здравни заведения; 

3. по улици, с концентрация на пътно-транспортни произшествия, при които е доказано, след 
съответен анализ, че причините за тях са несъобразената скорост на ППС.

Чл. 16. /1/ За предотвратяване на неправилното пресичане на улиците от пешеходците, за 
ограничаване на достъпа на ППС до пешеходните пространства и за обезопасяване и 
насочване на пешеходното движение, върху тротоарите или разделителните ивици на улиците 
могат да се поставят антипаркингови елементи или бетонови саксии, както и предпазни 
ограждения /верижен или тръбно-решетъчен парапет/, като основните видове и размери са 
посочени в Приложение 2 
/2/ При въвеждането на временна организация на движението / ВОД / може да се използва и 
преместваем тръбно-решетъчен парапет. 

/3/ Върху тротоари пред имоти, в които влизат и излизат ППС, се допуска поставянето на 
подвижни антипаркингови елементи, осигуряващи свободния достъп до имотите с ППС. 

Чл.17. /1 /Поставянето на напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС, 
предпазни ограждения (верижен и тръбно-решетъчен парапет, антипаркингови елементи или 
бетонови саксии) се осъществява от Община Варна със съдействието на ОД на МВР Варна по 
списък на улиците, утвърден от кмета на Общината. Списъкът е ежегоден, като 
предложението за утвърждаване на списъка се изготвя от временна комисия, назначена от 
кмета на Община Варна, в която участват и представители на Пътна полиция към ОД на МВР 
Варна. 

/2/ За изработването, доставката и поставянето на съоръженията по ал. 1, както и за тяхната 
поддръжка се сключва договор с физическо или юридическо лице, при спазване на 
действащото законодателство. 

Чл.18. ДИРЕКЦИЯ “ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ” 
към Община Варна създава и поддържа в актуално състояние специален регистър за законно 
поставените напречни неравности за снижаване на скоростта на ППС по улиците и на 
предпазни ограждения. Всички промени се отразяват в регистъра в едноседмичен срок от 
настъпването им.

Чл.19. Забранява се : 

1. умишленото повреждане или отстраняване на пътни знаци, пътна маркировка, предпазни 
ограждения, светофарни уредби, съоръженията на уличното осветление и контактната мрежа, 
настилки на улиците, напречни неравности, подлези, надлези, съоръжения по спирките; 

2. поставянето или преместването на съоръженията по предходната алинея в нарушение на 
установения за това ред; 

3. използването на мигащи светлини и/или символи и буквени шрифтове, използвани за 
пътни знаци или пътна сигнализация в реклами, рекламни съоръжения, плакати и 
агитационни материали, разположени или поставени по улици, ППС, сгради и съоръжения; 

4. маркирането на реклами върху платното за движение; 

5. поставянето на контейнери и кофи за битови отпадъци и на всякакви други предмети (в т.ч. 
столове, маси, щайги, стълбчета и др.) върху платната за движение; 

6. затварянето за движение на улици с бариери или други съоръжения; 

http://www.varna.bg/adm/resh/pril2.doc


7. извършването на търговска дейност върху платната за движение и в зелените площи между 
тях; 

8. разполагането на преместваеми съоръжения, в т.ч. маси и столове пред търговски обекти, 
върху тротоарите и в пешеходни подлези, ако не е осигурена ширина за свободно 
преминаване на пешеходците съответно най-малко 2,00 м върху тротоара и най-малко 4,00 м 
в пешеходния подлез; 

9. поставянето на преместваеми съоръжения в обхвата на спирките на ППС по редовните 
линии на градския транспорт, с изключение на спирков знак, навес за пътници, павилиони за 
продажба на вестници п списания. 

10. поставянето върху тротоарите и в пешеходните подлези на всякакви предмети и 
съоръжения, създаващи затруднения за движението на пешеходците. 

II.4. ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДИСТИ 
Чл. 20. /1/ Велосипедисти могат да се движат по уличните платна, а по тротоари и в 
пешеходни зони - само при наличие на велосипедни алеи или ленти, означени по съответния 
начин. 

/2/Велосипедистите следва да спазват изискванията на Закона за движение по пътищата. 

III. ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 

III.1. ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО РЕДОВНИ ЛИНИИ НА ГРАДСКИЯ 
ТРАНСПОРТ 

Чл. 21. /1/ Движението на превозни средства извършващи обществен превоз на пътници по 
редовни линии на градския транспорт се организира в съответствие със Закона за 
автомобилните превози и Закона за движение по пътищата. 

/2/ Спирането на пътни превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните 
линии на градския транспорт за качване и слизане на пътници е разрешено само на 
сигнализираните за тази цел спирки.

/3/Когато спирките са оформени със специално уширение на пътното платно водачът на 
превозното средство за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския 
транспорт е длъжен да спира в това уширение, а когато такова няма да спира възможно най-
близо до границата на платното за движение.

III.2. ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАРШРУТНИ 
ЛИНИИ 

Чл.22. /1/ Движението на автобусите за обществен превоз на пътници по допълнителни 
маршрутни линии и местата за спиране и изчакване на пътници е разрешено само по 
транспортна схема утвърдена от Общински съвет Варна. 

/2/ Местата на автобусите за изчакване на клиентите на началния и крайния пункт на 
допълнителната маршрутна линия се сигнализират със спиркоуказатели по схема утвърдена 
от ДИРЕКЦИЯ“ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”при 
Община Варна. Изработването и поставянето на спиркоуказателя се заплаща от превозвача.

/3/ Водачите на автобуси за обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни 
линии са длъжни да спират, възможно най-вдясно на платното за движение на улиците за 
слизане и качване по желание на пътниците, така, че да не затрудняват останалите участници 
в движението.

III.З. ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 

Чл. 23. /1/Таксиметровите автомобили изчакват клиенти само на означените за целта места 



/2/ Местата по ал. 1 се утвърждават със заповед на кмета на Община Варна. 

/3/ Определените места по ал.1 могат да се ползват от всички превозвачи, получили 
разрешение за извършване на таксиметров превоз.

Чл.24. Забранява се на водачите на таксиметрови автомобили да престояват на спирките на 
пътните превозни средства за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския 
транспорт и на пътните платна на улиците с цел изчакване на клиенти, при което се създават 
затруднения за останалите участници в движението.

IV. ПАРКИРАНЕ
IV.1. ОБЩИ ПРАВИЛА 

Чл.25. /1/Паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на Община Варна 
се извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места. 

/2/Престоят и паркирането са забранени: 

1. на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или 
закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал; 

2. до престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението; 

3. в тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с 
ограничена видимост; 

4. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях; 

5.  на кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях; 

6. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната 
маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен зпак е забранено 
изпреварването; 

7. върху или в близост, по-малка от 2 метра от уличните пожарни хидранти. 

/3/ Освен в посочените в ал.2 случаи паркирането е забранено: 

1. пред входовете на паркове, училища, театри, кина, предприятия, както и на други места, 
където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства; 

2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради 
и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях; 

3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници; 

4. на места, определени за инвалиди, освен лицата които имат право да спират на тези места. 

5. на пътя - за регистрирани пътни превозни средства, свидетелството за регистрация на 
които е отнето или върнато в Министерството на вътрешните работи. 

/4/По изключение се допуска спиране за престой и паркиране на моторни превозни 
средства /ППС/ с допустима максимална маса до 2,5 тона върху тротоарите, ако откъм 
страната на сградите остава лента с широчина не по-малко от 2 метра за преминаване на 
пешеходците. 

/5/Местата по ал.4 се обозначават с допълнителна табела Т12, с която се указва начина на 
паркиране на ППС. 

/6/Забранява се паркирането на товарни автомобили с допустима максимална маса над 4 тона, 
автомобили с ремарке с допустима максимална маса над 2 тона, самостоятелно паркирани 
ремаркета и каравани, независимо от допустимата максимална маса и на автобуси с над 22 
пътнически места по улиците, площадите, паркингите и други площи за обществено 
ползване, с изключение на местата утвърдени с писмена заповед на Кмета на Община Варна. 



/7/На територията на Община Варна се забранява нерегламентираното поставяне и/или 
разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, 
неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, конто 
затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането, престоя и/или паркирането на 
ППС и/или пешеходци. 

/8/Всички поставени в нарушение на забраната по предходната алинея подвижни, 
неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни подлежат на 
незабавно премахване и изземване от упълномощените представители на Община Варна без 
да е необходимо предупреждение или предизвестие.

/9/Контролът и оперативните действия по предходната алинея се организират и осъществяват 
от общинското дружествo „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - ВАРНА”. 

IV.2. РЕЖИМ НА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ 
IV.2.1. РЕЖИМ НА КРАТКОВРЕМЕННО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ -'СИНЯ ЗОНА' 
Чл. 26. /1/ На улици, площади и паркинги - публична общинска собственост, съгласно Схема 
за паркиране – Приложение 3 към настоящата наредба се въвежда режим за кратковременно 
платено паркиране “Синя зона“ за ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона и на 
микробуси и автобуси с до 12 пътнически места, валиден в часовия диапазон от 08.30 до 
18.30 часа.

/2/ Изменения и допълнения на схемата и на списъка на улици, площади и паркинги 
общинска собственост за които е въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя 
зона" се извършват чрез промяна на Схемата за паркиране – Приложение 3 към настоящата 
наредба  с Решение на Общински съвет гр.Варна.

Чл.27. /1/ Оперативната дейност по въвеждането и прилагането на режим за кратковременно 
платено паркиране “Синя зона“ за ППС на територията на Община Варна се организира и 
осъществява от общинското дружествo „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - ВАРНА” 

/2/ Удостоверяването на заплащането и контрола на действителното време на паркирането на 
автомобили в „Синя зона“ се регламентира със заповед на Директора на общинското 
дружествo „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - ВАРНА”.

/3/ Заплащането на действителното време на паркирането на автомобили в „Синя зона“ се 
извършва съгласно цени и тарифи, определени в НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 
АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА . 

Чл.28. Със заповед кметът на Община Варна може да закрива временно, частично или 
цялостно участъци от „Синя зона" в случаи на провеждане на заявени по съответен ред 
мероприятия от частен или обществен характер.

 Чл.29. Местата за паркиране в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено 
паркиране „Синя зона" се обозначават хоризонтално с пътна маркировка, могат да се 
оборудват с камери за видео наблюдение и апарати за фото заснемане, като се сигнализират 
вертикално с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за 
паркиране.

IV. 2.2. РЕЖИМ НА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ППС - „СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ“ 

Чл.30. /1/ На улици, площади и паркинги - общинска собственост, на специално обозначени 
за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент". 

/2/ Редът и условията за определяне на местата с режим на платено паркиране „Служебен 
абонамент" се утвърждава със заповед на Директора на общинското дружествo „ПАРКИНГИ 
И ГАРАЖИ - ВАРНА”.
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/3/ Служебни автомобили на Община Варна ползват за служебни нужди безплатно места за 
паркиране, като автомобилите следва да притежават стикер, издаден от общинско дружествo 
„ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - ВАРНА”.

IV.3.   РЕЖИМ   НА  ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО   ПАРКИРАНЕ  НА  ППС, ПРЕВОЗВАЩИ 
ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 
Чл.31. /1/ На територията на Община Варна, в паркингите общинска собственост - открити, 
покрити, подземни, многоетажни и от смесен вид се осигуряват определен брой места за 
преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания. 

/2/ Местата за паркиране по ал.1 са с възможно най-добър достъп от входовете и подходите 
към тях и се обозначават с пътен знак Д21 „Инвалид" и с плътна пътна маркировка с 
изобразен международния символ „Инвалид". 

/3/ На територията на Община Варна в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно 
платено паркиране "Синя зона", се осигуряват определен брой фиксирани и обозначени 
места за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания без заплащане 
за паркирането, съгласно Приложение 5 
/4/ Лицата с увреждания желаещи да се възползват от преференциите по настоящия член 
подават искане до Комисия „Социални дейности" по образец, указан в Приложение 1 , към 
която молба се прилагат съответни документи удостоверяващи, че лицето има правата по 
настоящият член.

/5/ Критериите за определяне на правоимащи лица при издаване на карти за преференциално 
паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания в откритите паркинг-зони с режим на 
кратковременно платено паркиране "Синя зона" и паркингите общинска собственост на 
територията на Община Варна са указани в Приложение 1 -неразделна част от настоящата 
наредба. 

/6/ Картите на правоимащите лица, легитимиращи и удостоверяващи правото на 
преференциално паркиране на територията на Община Варна се издават, преиздават, 
активират, анулират и контролират оперативно от Директора на общинското дружествo 
„ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - ВАРНА”. 

/7/ Видът на картите за преференциално паркиране, задължителната информация съдържаща 
се в тях и начина за обозначаване на ППС, превозващи хора с увреждания, при паркиране в 
откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране „Синя зона" и 
паркингите общинска собственост на територията на Община Варна са указани в 
Приложение 1 - неразделна част от настоящата наредба. 

IV.4. РЕЖИМ НА ПРИВИЛИГИРОВАНО ПАРКИРАНЕ НА ППС ЗА СЛУЖЕБНИ 
НУЖДИ 
Чл.32. /1/На територията на Община Варна, с решение на Общински съвет гр.Варна по 
улици, площади и паркинги общинска собственост се определят места за привилегировано 
паркиране на ППС за служебни нужди. 

/2/Режимът на привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди на територията на 
Община Варна е валиден само в работни дни от 8.30 до 18.30 часа. 

/3/Режимът на привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди се прилага 
единствено по отношение на ППС, обслужващи лица иа изборна длъжност в Общински съвет 
Варна и Община Варна за времето на техния мандат. 

/4/Режимът на привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди може да се приложи и 
по отношение на ППС, които са собственост на Община Варна и/или се ползват от 
административни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от бюджета на Община 
Варна. 
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/5/Привилегиите на правоимащите лица по ал.3 и ал.4 се легитимират и удостоверяват със 
служебни карти. 

/6/Не се допуска преотстъпване на трети лица на привилегиите по ал.3 и ал„4, както 
безвъзмездно, така и срещу заплащане. 

/7/Списъкът на лицата по ал.3 се изготвя, изменя и актуализира от председателя на Общински 
съвет Варна, а списъкът по ал. 4 от Кмета на Община Варна. 

/8/ Списъците по предходната алинея, както и актуалната информация за внасяните промени 
в същите, се предоставят текущо на общинското дружествo „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - 
ВАРНА”, което организира и извършва оперативните действия по контрола на 
привилегированото паркиране на територията на Община Варна. 

/9/ Видът на служебните карти за привилегировано паркиране на ППС за служебни нужди по 
ал.5, задължителната информация съдържаща се в тях и начина за обозначаване на ППС, 
обслужващи служебни лица при паркиране в откритите паркинг-зони с режим на 
кратковременно платено паркиране „Синя зона" и паркингите общинска собственост на 
територията на Община Варна са указани в Приложение 4 - неразделна част от настоящата 
наредба. 

/10/ ППС на управление "Социални дейности" към Община Варна, при извършване на 
дейности по обслужване на хора с увреждания или социално слаби могат да паркират 
безплатно в "Синя зона" за времето на обслужване. 

/11/ ППС с надпис „Полиция" и автомобили на служба „Пожарна и аварийна безопасност" и 
„Бърза помощ" имат право да паркират безплатно в „Синя зона" за времето необходимо при и 
по повод изпълнение на служебните им функции. 

V. ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНИ ППС 
Чл.33. За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на 
административните нарушения могат да се прилагат следните принудителни 
административни мерки: 

а/ преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик 
или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но 
обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното 
средство се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка 
с преместването на превозното средство са за сметка на лицето или организацията, поискала 
преместването; 

б/ преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик 
или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение 
на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за 
принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност 
или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението; в този случай 
длъжностните лица от службите за контрол по тази наредба уведомяват районното 
полицейско управление, от територията на което е преместен автомобилът за новото 
местоположение на превозното средство; разходите, направени във връзка с преместването 
на превозното средство са за сметка на собственика на превозното средство, което може да 
бъде задържано до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се съставя 
акт, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на 
уведомяването па районното полицейско управление; 

/2/Принудително преместените ППС се транспортират до специално определени паркинги на 
територията на Община Варна и се освобождават от там след заплащане на разноските по 
отстраняването, транспортирането и паркирането. 
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/3/Контролът по спазването на правилата за паркиране, както и дейността по принудително 
преместване на неправилно паркирани ППС, може да се осъществява и от  служби за 
контрол, определени с нарочна писмена заповед от Кмета на Община Варна, издадена на 
основание нормите на Закона за движение по пътищата.

/4/Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на Община 
Варна се организира и осъществява от общинското дружествo „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - 
ВАРНА”,. 
/5/Размерът на сумите за разноски и такси, дължими от собствениците или упълномощените 
от тях водачи на принудително преместените ППС са фиксирани и се определят ежегодно с 
решение на Общински съвет Варна.

VI. БЛОКИРАНЕ НА КОЛЕЛОТО НА НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНО ППС, ЧРЕЗ 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКО СРЕДСТВО / СКОБА / 
Чл.34. /1/ППС, което е паркирано в нарушение на нормите на настоящата Наредба може да 
бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство („скоба“). 

/2/Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство („скоба"), 
таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването 
на блокираните ППС, се организира и осъществява от общинското дружествo „ПАРКИНГИ 
И ГАРАЖИ - ВАРНА”,. 
/3/Конструкцията на скобата и начинът на поставянето и трябва да бъдат такива, че да не се 
нанасят повреди на ППС. 

/4/Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването и от други лица, освен от 
упълномощените за това. 

/5/Размерът на таксата, дължима от собствениците или упълномощените от тях водачи на 
принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство („скоба“), е 
определен в НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА . 

Чл.35. При престояване на блокирано с техническо средство („скоба“) ППС, паркирано в 
„Синя зона" за време по-дълго от указаното на пътния знак, същото може да бъде отстранено 
принудително по реда на чл.36, като водачът или собственикът на ППС, освен разноските по 
принудителното задържане, заплаща и разноските по принудителното преместване, 
транспортирането и паркирането.

Чл.36. Не се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване 
автомобили с надпис „Полиция", автомобили на служба „Пожарна и аварийна безопасност" и 
„Бърза помощ". 

VII. КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

VII.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл.37. Контролът по изпълнение на тази наредба се осъществява от: 

1. Кмета на Община Варна и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица. 

2. Лица, определени и упълномощени с решение на Общински съвет Варна.

Чл.38. /1/ За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили или допуснали 
нарушението се наказват с глоба в размер от 100 до 1000 лева, ако за констатираното 
нарушение не е предвидено друго наказание. 

/2/ За маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази наредба, установени при 
извършването им, органите по чл.40 налагат на място глоба с фиш в размер до 30 лева. 



/3/ Ако лицето оспори нарушението и размера на наложената глоба или откаже да подпише 
фиша по ал.2, се съставя акт по реда на чл.43 от настоящата наредба.

Чл.39. /1/Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов 
подчинен да извърши нарушение по тази наредба се наказва с наказанието, предвидено за 
извършеното нарушение. 

/2/Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за 
извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за 
извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

Чл.40. /1/Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от 
длъжностните лица, определени от органите по чл.40. 

/2/ Наказателните постановления се издават от кмета на Община Варна или от определени от 
него с нарочна писмена заповед длъжностни лица. 

/3/За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, издаването и 
обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се 
прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.41. Когато нарушение на тази наредба е извършено при или по повод осъществяване 
дейността на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в 
размер от 500 до 5000 лева.

VII.2. САНКЦИИ ПРИ НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНЕ 
Чл.42. /1/При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на 
извършването им, на мястото на нарушението, на извършителят може да бъде наложена глоба 
с фиш в размер до 20 лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: за 
самоличността на упълномощеният от Община Варна или общинското дружествo 
„ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - ВАРНА”служител, наложил глобата; за самоличността на 
нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби и за размера 
на глобата. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е 
съгласен да плати на място наложената глоба. На нарушителя заплатил глобата доброволно, 
се дава екземпляр от фиша. 

/2/ На лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената му 
глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати на място наложената му глоба, се съставя 
акт. 

/3/ Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в 
отсъствие на нарушителя. В този случай първия екземпляр от фиша се закрепва към 
моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните 
условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на 
връчването му. Втория екземпляр се изпраща по пощата, а третия екземпляр остава за 
съхранение в службата за контрол. 

/4/ Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на 
издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление. 

/5/ За паркиране на ППС върху или в непосредствена близост до улични противопожарни 
хидранти, при което се затруднява или би се затруднила възможността за безпрепятственото 
им използване по предназначение от екипите на Служба „Пожарна и аварийна безопасност", 
на извършителите се налагат глоби в размер от 100 до 1000 лева. 
/6/ На нарушителите на забраните за паркиране по чл. 28 се налага глоба от 20 до 50 лева. 

VII.З. ДРУГИ САНКЦИИ 
Чл.43. /1/За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта 



за преференциално или привилегировано паркиране, на извършителя се налага глоба в 
размер от 50 до 100 лева, като картата се изземва и перфорира от контрольора установил 
нарушението. 

/2/За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за преференциално 
или привилегировано служебно паркиране, на извършителя се налага глоба в размер от 100 
до 500 лева, като картата се изземва от контрольора установил нарушението. В този случай се 
уведомява и районното полицейско управление. 

Чл.44. /1/За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен 
знак, указателна табела или друго, регламнетирано поставено по съответния ред съоръжение 
за вертикална пътна сигнализация, на извършителите се налагат глоби в размер от 100 до 500 
лева. 
/2/За нерегламентирано, частично или цялостно заличаване на хоризонтална пътна 
маркировка на извършителите се налагат глоби в размер от 100 до 1000 лева. 

/3/За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирано по 
съответния ред анти-паркинг съоръжение на извършителите се налагат глоби в размер от 100 
до 500 лева. 

/4/За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтажна монтирана по 
съответния ред светофарна уредба на извършителите се налагат глоби в размер от 100 до 
1000 лева. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 
§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. „ППС, превозващи хора с увреждания” са ППС, които към момента при и по време на 
паркирането обслужват персонално лицето, отговарящо на критериите съгласно Приложение 
1 и са обозначени според изискванията на тази наредба с валидна карта, издадена на името на 
обслужваното лице. 

2.„Преференциално паркиране" е: 

а/ Безплатно за време до 2 часапаркиране на специално определените и сигнализирани за 
тази цел места в „Синя зона" на ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, 
които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено, индивидуално, 
конкретно и лично обслужват хора с увреждания. 

б/ Безплатното за време до2 часапаркиране на специално определените и сигнализирани за 
тази цел места в паркингите общинска собственост на територията на Община Варна на 
ППС, обозначени според изискванията на тази наредба, които към момента при и по време на 
паркирането пряко, непосредствено, лично, индивидуално и конкретно обслужват хора с 
увреждания. 

в/ Безплатното и неограничено във времето паркиране върху специално определеното и 
сигнализирано за тази цел паркинг-място, на ППС, обслужващо лице с увреждания пред 
сградата по настоящ адрес на същото лице, в която се намира жилището обитавано от това 
лице. В този случай е задължително ППС, обслужващо лицето с увреждания, да е негова 
собственост, както и адреса на местодомуването на ППС да съвпада с адреса, указан в 
регистрационния талон на автомобила. 

3.„Привилегировано паркиране за служебни нужди" е: 

а/ Безплатното и неограничено във времето паркиране на определените и сигнализирани за 
тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на ППС, обозначени 
според изискванията тази наредба. 

б/ Безплатното и неограничено във времето паркиране в „Синя зона" на ППС, обозначени 
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според изискванията на тази наредба и обслужващи лица на изборна длъжност в Община 
Варна  Общински съвет Варна, за времето на техния мандат. 

в/ Безплатното паркиране в „Синя зона" на ППС с надпис „Полиция" и на автомобили на 
служба „Пожарна и аварийна безопасност" и „Бърза помощ", при и по повод изпълнение на 
служебните им функции. 

4.„Служебен абонамент" е режим на платено паркиране върху определени от Община Варна 
и съгласувани с "Пътна полиция" при ОД на МВР Варна, фиксирани и обозначени за тази цел 
места на улици, площади и паркинги общинска собственост на територията на Община 
Варна, на ППС на физически или юридически лица, на основание сключени от същите лица 
договори за временно и възмездно ползване на съответните паркинг-места с общинското 
дружествo „ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - ВАРНА”, 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 2. В срок от три години от влизане в сила на Наредбата всички светофарни уредби на 
територията на Община Варна следва да бъдат оборудвани с подходящи светлинни тела, 
отговарящи на последните технологични изисквания.

§ 3. В тримесечен срокот влизане в сила на наредбата, кметовете на райони да извършат 
проверка и да премахнат всички поставени в нарушение на действащите норми напречни 
неравности и предпазни ограждения /верижен и тръбно-решетъчен парапет, антипаркингови 
елементи или бетонови саксии/. 

§ 4. /1/ Всички схеми за разполагане на рекламно - информационни елементи на територията 
на Община Варна, попадащи в обхвата на пътя и обслужващия го сервитут, преди 
одобряването им, се съгласуват задължително с ДИРЕКЦИЯ “ИНЖЕНЕРНА 
ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”и с направление "Пътна полиция " при ОД 
на МВР Варна за съответствие със ЗДВП, действащото законодателство и тази наредба. 

/2/ Всички схеми за разполагане на преместваеми съоръжения върху имоти -публична 
общинска собственост на територията на Община Варна, преди одобряването им, се 
съгласуват задължително с ДИРЕКЦИЯ “ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И 
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ”и с направление "Пътна полиция „ при ОД на МВР Варна.

§ 5. /1/ Кметът на Община Варна изготвя и издава предвидените в настоящата наредба 
нарочни заповеди в тридесетдневен срок отприемането на настоящата наредба. 

/2/ Общински съвет гр.Варна приема всички необходими за по-ефективното прилагане на 
настоящата наредба свои допълнителни решения в щестмесечен срокот влизането в сила на 
същата. 

/3/ До издаването на заповедите по ал.1 и приемането на решенията по ал.2, заварените 
процедури, режими, такси и др. запазват действието си.

§ 6. Всеки притежател на валидно издадена карта за преференции и привилегии при 
паркиране е длъжен в двумесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба да подаде 
заявление чрез Комисия „Социални дейности" към Община Варна до общинското дружествo 
„ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ - ВАРНА”,за подновяване на валидността на картата, при 
наличието на съответствие с изискванията на тази наредба.

Настоящата наредба се приема на основание чл. 22 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 от 
ЗМСМА и чл.99 от Закона за движение по пътищата.
Наредбата е приета с Решение на Общински съвет-Варна № 3398-5/35/22, 23, 29.06.2011 г.

Приложение 1 

Приложение 2 
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Приложение 3 

Приложение 4 

Приложение 5 

Приложение 2
Автобусни и тролейбусни линии от транспортната схема на община Варна, обслужвани 

от фирми „Градски Транспорт” ЕАД и „Транстриумф Холдинг” АД
1.       ”Градски транспорт” ЕАД – автобусни линии с №№  1, 2, 3, 9, 14, 14А, 15Б, 17 /17А/, 
20, 22, 23, 36, 37, 41, 42, 46, 48, 51, 55, 60, 109 и 122.

2.       „Трастриумф Холдинг” АД – за автобусни линии с №№ 7, 8, 10, 13, 15, 18 /18А/, 19, 29, 
31, 31А, 32, 39 /309/, 40, 115, 118 /118А/ и 209.

3.       ”Градски транспорт” ЕАД и „Трастриумф Холдинг” АД – по 50% от курсовете по 
маршрута на линии №№ 12 и 148.

4.       ”Градски транспорт” ЕАД – тролейбусни линии №№ 82, 83, 86, 88.

Забележка: С номерата посочени в скоби по съответните автобусни линии се изпълняват 
определени курсове с удължаване на маршрута им.

 

по точка  шеста от дневния ред

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

(1) – даване на съгласие „СБАГАЛ-Варна” ЕООД да кандидатства с проект  “Изграждане на 
инфраструктура  за ендоскопска гинекологична хирургия в СБАГАЛ-Варна” ЕООД, за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, отпусната на Република България от 
Япония по процедура за подаване на предложения: BG10.REDG.JP;

(2) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани за лечение;

(3) - неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани за лечение.

(4) – поправка на явна фактическа грешка в приложение на решение №3260-
9/33/20,21.04.2011г.

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

Общ брой присъстващи общински съветници –26
         Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
3401-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка от 
управителя на СБАГАЛ “Проф. Д-р Д. Стаматов” Варна ЕООД с вх. №  РД11-
9903/29/27.04.2011г.,  Общински съвет – Варна решава:

1 Дава съгласие Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 
„Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна” ЕООД  да кандидатства с проект  “Изграждане на 
инфраструктура  за ендоскопска гинекологична хирургия в СБАГАЛ” Варна ЕООД, за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, отпусната на Република България от 
Япония по процедура за подаване на предложения: BG10.REDG.JP.

2. Разходите за ДДС по проекта ще бъдат за сметка на Кандидата – СБАГАЛ „Проф. д-р 
Димитър Стаматов - Варна” ЕООД;

3. Не се предвижда промяна на предназначението на СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов 
- Варна” ЕООД.
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/за-26, против-0, въздържали се-0/

3402-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от 
ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 2952-3/31/19,20.01.2011 г. и на 
база здравен статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

/Резултат от поименно явно гласуване
за-26, против-0, въздържали се-0, отсъстват-25/

3403-6. 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-26, против-0, въздържали се-0/

3404-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 АПК и във връзка с писмо от 
Директора на Дирекция “Здравно развитие” при Община Варна с вх. № РД11-
94.Й/17/12.05.2011г., Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа 
грешка в т. 6 Приложение към решение № 3260-9/33/20,21.04.2011г., както следва:

- т. 6 вместо израза  “Йорданка Илиева Янакиева...” да се чете “Йорданка Янакиева Илиева... 
“.

/за-26, против-0, въздържали се-0/

3405-6. На основание чл.54, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет-Варна прекъсва работата на Тридесет и петото заседание на Общинския 
съвет и решава същото да продължи на 29.06.2011 г./сряда/ от 09.30 часа в Пленарна зала на 
община Варна с останалите точки от приетия дневен ред.

/за-26, против-0, въздържали се-0/

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №3402-6
1. Кина Пеева Кортопаси,  молба вх. № РД11-94.К/118/22.03.2011 г. - 300лв., съобразно 

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

2. Калин Иванов  Йонашков, молба вх. № РД11-94.К/117/19.03.2011 г. - 1 000лв. за 
дъщеря му Савина Калинова Йонашкова,  съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

3. Анжелина Христова Христова, молба вх. № РД11-94.А/186/24.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

4. Гина Георгиева Йорданова,  молба вх. № РД11-94.Г/87/24.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

5. Хюсню Хюсеин Салим, молба вх. № РД11-94.Х/49/22.03.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

6. Рефие Хасан Хасанова, молба вх. № РД11-94.Р/105/24.03.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

7. Иванка Кирилова Георгиева, молба вх. № РД11-94.И/97/30.03.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    



8.  Атанаска Енчева Иванова,  молба вх. № РД11-94.А/206/30.03.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

9.   Салим Мехмедали Хюсеин, молба вх. № РД11-94.С/248/30.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

10.  Светлин Христов Тодоров,  молба вх. № РД11-94.С/250/30.03.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

11.  Илко Иванов Христов,  молба вх. № РД11-94.И/99/30.03.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

12. Добринка Любомирова Радева, молба вх. № РД11-94.Д/166/30.03.2011 г. - 200лв. за 
сина й Серхан Милен Лютфиев, съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

13. Димитър Иванов Мавров,   молба вх. № РД11-94.Д/164/30.03.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

14.  Румен Иванов Киров,  молба вх. № РД11-94.Р/120/30.03.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

15.  Сали Сюлейман Карахасан, молба вх. № РД11-94.С/243/30.03.2011 г.-  200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

16.  Албена Михайлова Георгиева, молба вх. № РД11-94.А/199/30.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

17.  Филип Митев Георгиев,   молба вх. № РД11-94.Ф/27/30.03.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

18.  Пенка Михайлова Александрова, молба вх. № РД11-94.П/96/29.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

19. Иванка Стоймирова Василева, молба вх. № РД11-94.И/93/29.03.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

20. Валя Димитрова Атанасова, молба вх. № РД11-94.В/131/29.03.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

21.  Есна Хасан Карани, молба вх. № РД11-94.Е/108/29.03.2011 г - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

22.  Юлиян Максимов Иванов,  молба вх. № РД11-94.Ю/40/29.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

23.  Васил Костадинов Витанов, молба вх. № РД11-94.В/130/29.03.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

24. Фроска Миткова Йосифова,  молба вх. № РД11-94.Ф/25/29.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

25.  Зюмбюл Алиева Яшарова,  молба вх. № РД11-94.З/51/29.03.2011 г. - 400лв., 



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

26.  Серджан  Юнал Мехмед,   молба вх. № РД11-94.С/237/29.03.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

27.  Нефизе Яшар Хюсеин,   молба вх. № РД11-94.Н/163/29.03.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

28.  Недка Атанасова Петкова,  молба вх. № РД11-94.Н/53/26.01.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

29. Андрей Вълканов Рашков,  молба вх. № РД11-94.А/180/22.03.2011 г. -  200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

30. Юлия Руменова Иванова,  молба вх. № РД11-94.Ю/33/22.03.2011 г. - 200лв. за 
дъщеря й Гюлче Стайкова Райкова, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

31.  Маргарита Здравкова Илкова, молба вх. № РД11-94.М/213/28.03.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

32.  Марийка Иванова Милкова, молба вх. № РД11-94.М/209/28.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

33.  Юлия Михайлова Михайлова, молба вх. РД11-94.Ю/37/28.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

34. Елена Лазарова Захариева,  молба вх. № РД11-94.Е/105/28.03.2011 г. - 500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

35.  Верка Стефанова Саравска, молба вх. № РД11-94.В/126/28.03.2011 г. - 500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

36. Юлия Демирова Стефанова, молба вх. № РД11-94.Ю/38/28.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

37. Радка Радева Станчева,  молба вх. № РД11-94.Р/114/28.03.2011 г. -  300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

38.  Гинка Лефтерова Ламбова,  молба вх. № РД11-94.Г/90/20.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

39.  Станчо Василев Стойков,  молба вх. № РД11-94.С/235/28.03.2011 г. - 500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

40.  Асен Ангелов Беладжиев,   молба вх. № РД11-94.А/208/30.03.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

41.  Злати Асенов Минчев,  молба вх. № РД11-94.З/54/30.03.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

42. Йорданка Асенова Асенова, молба вх. № РД11-94.Й/51/30.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 



повод на горепосочената молба.    
43.  Мехмед Мехмед Адем,  молба вх. № РД11-94.М/32/13.01.2011г. - 300лв., съобразно 

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

44.  Лилия Божкова Минкова,   молба вх. № РД11-94.Л/20/01.02.2011 г. - 200лв. за 
дъщеря й Веселина Лилиева Божкова, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

45. Елена Георгиева Карабатакова, молба вх. № РД11-94.Е/18/19.01.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

46. Йордан Демиров Димов,  молба вх. № РД11-94.Й/11/21.01.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

47. Димитър Върбанов Митев,  молба вх. № РД11-94.Д/38/27.01.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

48.  Любов Александровна Миленкова, молба вх. № РД11-94.Л/3/07.01.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

49. Величка Стоянова Николова, молба вх. № РД11-94.В/8/07.01.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

50.  Христо Стоянов Христов, молба вх. № РД11-94.Х/51/23.03.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

51.  Али Исмаил Али, молба вх. № РД11-94.А/184/23.03.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

52.  Йордан Великов Кожуклиев, молба вх. № РД11-94.Й/49/23.03.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

53.  Гинка Георгиева Христова,  молба вх. № РД11-94.Г/41/08.02.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

54.  Радостина Станкова Славова, молба вх. № РД11-94.Р/109/24.03.2011 г. - 1 000лв. за 
дъщеря й Симона Юлиянова Георгиева, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

55.  Роза Владимирова Стоянова, молба вх. № РД11-94.Р/107/24.03.2011 г. -  200лв. за 
дъщеря й Сюнгюл Али Яшар, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

56. Илия Янков Тотев,  молба вх. № РД11-94.И/87/24.03.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

57. Найден Обретенов Христов, молба вх. № РД11-94.Н/138/24.03.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

58.  Минка Николова Бошнакова, молба вх. № РД11-94.М/228/31.03.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

59.  Хатидже Шабан Вели, молба вх. № РД11-94.Х/61/31.03.2011 г. - 200лв. за дъщеря й 
Анна Емилова Стефанова, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    



60.  Мазлъм Салим Кабакчиев, молба вх. № РД11-94.М/229/31.03.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

61.  Нюрвет Исмаил Али,  молба вх. № РД11-94.Н/171/31.03.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

62.   Йорданка Христова Дончева, молба вх. № РД11-94.Й/52/31.03.2011 г. - 1 000лв. за 
сина й Даниел Светославов Атанасов, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

63.  Лена Георгиева Маноловска, молба вх. № РД11-94.Л/54/25.03.2011 г. - 500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

64.   Мукадес Исмаилова Мехмедалиева, молба вх. № РД11-94.М/204/24.03.2011 г. - 
300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.    

65. Али Яшар Али, молба вх. № РД11-94.А/189/24.03.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

66.  Параскева Великова Ненова, молба вх. № РД11-94.П/105/05.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

67.  Кремена Иванова Петрова, молба вх. № РД11-94.К/133/31.03.2011 г. - 500лв. за 
дъщеря й Никита Стефанова Петрова, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

68.  Роза Асенова Ангелова,  молба вх. № РД11-94.Р/128/01.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

69. Иван Борисов Рафаилов,  молба вх. № РД11-94.И/103/04.01.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

70.   Светла Асенова Ангелова, молба вх. № РД11-94.С/255/31.03.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

71.  Милена Красимирова Асенова, молба вх. № РД11-94.М/230/31.03.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

72.  Алдин Демиров Моллов,  молба вх. № РД11-94.А/217/04.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

73.  Юлия Малчева Демирова,  молба вх. № РД11-94.Ю/43/04.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

74.  Фикрие Хасан Ибрям,   молба вх. № РД11-94.Ф/31/04.04.2011 г. -  200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

75.  Нежмие  Исмаил Хасан,  молба вх. № РД11-94.Н/179/07.04.2011 г. -    300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

76.  Радка Иванова Илиева, молба вх. № РД11-94.Р/134/06.04.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

77.  Върбинка Кирилова Терзиева, молба вх. № РД11-94.В/142/06.04.2011 г. - 500лв., 



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

78.  Парашкев Тодоров Воденичаров, молба вх. № РД11-94.П/106/05.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

79.  Радка Асенова Клайджиева, молба вх. № РД11-94.Р/131/05.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

80. Иванка Йовчева Тодорова,  молба вх. № РД11-94.И/107/06.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

81.  Димитър Добрев Георгиев,  молба вх. № РД11-94.Д/91/21.01.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

82.  Арус Агопова Панайотова, молба вх. № РД11-94.А/228/07.04.2011г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

83.  Анифе Хюсеин Садък,   молба вх. № РД11-94.А/229/07.04.2011 г. -  300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

84.  Фатме Хасанова Мехмедова, молба вх. № РД11-94.Ф/32/07.04.2011 г. -  300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

85.  Хасан Хасанов Мустафов,   молба вх. № РД11-94.Х/63/04.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

86.  Снежана Алексиева Димитрова, молба вх. № РД11-94.С/275/08.04.2011 г. - 1 000лв. 
за сина й Александър Росенов Русев, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба.    

87. Петко Иванов Петков,   молба вх. № РД11-94.П/134/27.04.2011г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

88. Анастасия Ризова Георгиева, молба вх. № РД11-94.А/227/05.04.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

89.  Колю Ангелов Жеков,   молба вх. № РД11-94.К/76/22.02.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

90.  Стоянка Стоянова Воденичарова, молба вх. № РД11-94.С/269/05.04.2011 г. - 
200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба.    

91.   Зина Юриева Стефанова,   молба вх. № РД11-94.З/59/05.04.2011 г. - 200 лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

92.  Красимир Асенов Стефанов, молба вх. № РД11-94.К/135/05.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

93.   Левен Невенов Калчев,  молба вх. № РД11-94.Л/35/23.02.1011 г. - 1 000лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

94. Станка Георгиева Чурчулиева, молба вх. № РД11-94.С/137/22.02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 



повод на горепосочената молба.    
95. Съби Ганчев Събев, молба вх. № РД11-94.С/130/22.02.2011 г. - 300лв., съобразно 

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

96.Любен Асенов Величков, молба вх. № РД11-94.Л/32/23.02.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

97. Христо Димитров Маджаров, молба вх. № РД11-94.Х/43/15.03.11 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

98. Светла Асенова Христова, молба вх. № РД11-94.С/194/16.03.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

99. Райка Янкова Генова, молба вх. № РД11-94.Р/89/16.03.2011 г. -  200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

100.Марийка Янкова Димова, молба вх.№ РД11-94.М/295/20.04.2011г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.    

101. Атанас Желев Димов, молба вх.№ РД11-94.А/261/20.04.2011г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба.    

102. Валентина Апостолова Петкова, молба вх. № РД11-94.В/161/19.04.2011г. - 300лв. 
за сина й Адреан Румянов Петков, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

103.Барбара Ренате Радева,  молба вх. № РД11-94.Б/37/10.03.2011 г. - 400лв.,  съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

104.Агнеса Петрова Георгиева,  молба вх. № РД11-94.А/209/31.03.2011 г. - 350лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

105.Ахмед Бейрям Сюлейман, молба вх. № РД11-94.А/223/05.04.2011 г. -  200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба.   

106.Мелят Халилова Демирова, молба вх. № РД11-94.М/267/11.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

107.Ася Живкова Методиева, молба вх. № РД11-94.А/240/11.04.2011 г. -  300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

108. Събинка Ангелова Купенова,  молба вх. № РД11-94.С/276/11.04.2011 г. -  400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

109. Цветан Атанасов Асенов, молба вх. № РД11-94.Ц/29/11.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

110.  Елиза Владимирова Христакиева,  молба вх. № РД11-94.Е/120/07.04.2011 г. - 
200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

111.  Милена Христова Асенова, молба вх. № РД11-94.М/261/07.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 



112.  Христинка Филипова Костова,  молба вх. № РД11-94.Х/66/07.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

113. Ангел Петров Янакиев, молба вх. № РД11-94.А/230/07.04.2011 г. -  200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

114.  Филка Вълчева Цветкова, молба вх. № РД11-94.Ф/33/08.04.2011 г. -  300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

115.  Живко Димитров Цветков, молба вх. №  РД11-94.Ж/37/08.04.2011 г. - 500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

116. Ася Деянова Сандова,  молба вх. № РД11-94.А/237/08.04.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

117. Къймет Мартинова Асенова, молба вх. № РД11-94.К/138/08.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

118.  Роза Георгиева Калчева,  молба вх. № РД11-94.Р/139/11.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

119. Диана Венелинова Проданова, молба вх. № РД11-94.Д/191/11.04.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

120. Геновева Русева Панева, молба вх. № РД11-94.Г/105/11.03.2011 г. -  300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

121. Иванка Гинкова Станчева, молба вх. № РД11-94.И/110/11.04.2011 г. - 500лв. за 
сина й Георги Иванов Станчев, съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

122. Юлка Атанасова Илиева, молба вх. № РД11-94.Ю/47/12.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

123. Албена Момчилова Христова, молба вх. № РД11-94.А/245/12.04.2011 г. - 1 000лв. 
за сина й Момчил Христов Христов, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

124. Дафинка Великова Иванова, молба вх. № РД11-94.Д/102/25..02.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

125.  Сийка Колева Иванова, молба вх. № РД11-94.С/281/13.04.2011 г. -  500лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

126.  Страхил Михайлов Костов, молба вх. № РД11-94.С/282/13.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

127. Николина Добрева Ташева, молба вх. №  РД11-94.Н/189/12.04.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

128.    Желязка Кърстева Герова, молба вх. № РД11-94.Ж/38/12.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

129. Веселина Борисова Михова, молба вх. № РД11-94.В/147/12.04.2011 г. - 200лв., 



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

130.  Красимира Анастасова Матеева, молба вх. № РД11-94.К/139/08.04.2011 г. - 
400лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

131. Златка Алексиева Демирова, молба вх. №  РД11-94.З/64/13.04.2011 г. - 200лв. за 
сина й Алекси Златев Алексиев, съобразно установен здравен статус, подробно описан 
в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

132. Алдин Христов Иванов, молба вх. № РД11-94.А/252/13.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

133.  Илия Тодоров Илиев, молба вх. №  РД11-94.И/113/13.04.2011 г. - 400лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

134. Пенка Маринова Илиева, молба вх. № РД11-94.П/119/13.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

135. Грациела Шибилова Михайлова, молба вх. № РД11-94.Г/108/13.04.2011 г.-  200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

136. Юлия Ангелова Николова, молба вх.  №  РД11-94.Ю/49/13.04.2011 г. - 200лв. за 
дъщеря й Миглена Асенова Ангелова, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

137. Зюмбюлка Михайлова Асенова, молба вх. № РД11-94.З/68/15.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

138.    Николай Димитров Иванов, молба вх. № РД11-94.Н/193/15.04.2011 г. -  200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

139.    Василка Иванова Илиева, молба вх. № РД11-94.В/157/15.04.2011 г. - 350лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

140. Николинка Кирова Русева, молба вх. № РД11-94.Н/194/15.04.2011 г. - 5 000лв. за 
внучката й Моника Ивайлова Йотова, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

141. Христо Йорданов Мозаков, молба вх. № РД11-94.Х/72/15.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

142.    Виолета Стоянова Василева, молба вх. № РД11-94.В/154/14.04.2011 г. -  300лв. за 
дъщеря й Йоана Илкова Крумова, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

143. Георги Тодоров Георгиев, молба вх. № РД11-94.Г/110/14.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

144.    Недялка Георгиева Георгиева, молба вх. № РД11-94.Н/191/14.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

145.    Красимир Северинов Маринов,  молба вх. № РД11-94.К/145/14.04.2011 г. - 
200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

146. Иван Янчев Георгиев, молба вх. № РД11-94.И/116/18.04.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 



горепосочената молба. 
147. Людмила Живкова Демирова, молба вх. № РД11-94.Л/70/18.04.2011 г.-  200лв. за 

дъщеря й Надя Красимирова Симеонова, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

148. Златка Ангелова Калоянова, молба вх. № РД11-94.З/71/18.04.2011 г. - 200лв. за 
дъщерите й Теменужка Красимирова Стайкова и Лиляна Златкова Ангелова, съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

149. Диана Красимирова Асенова, молба вх. № РД11-94.Д/198/18.04.2011 г. - 200лв. за 
дъщеря й Антоанета Валентинова Коьсева, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

150. Йоанис Николау Сунтас, молба вх. № РД11-94.Й/61/18.04.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

151. Рубие Риза Салим, молба вх. № РД11-94.Р/150/18.04.2011 г. - 200лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

152. Снежана Мартинова Миовска, молба вх. № РД11-94.С/292/18.04.2011 г. - 200лв. за 
сина й Асен Снежанов Мартинов, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

153. Нанка Георгиева Динева, молба вх. № РД11-94.Н/197/18.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

154.  Атанас Димитров Христов, молба вх. № РД11-94.А/258/19.01.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

155.    Христо Асенов Сашев, молба вх. № РД11-94.Х/73/19.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

156. Хрипсиме Хартюнова Мурадян, молба вх. № РД11-94.Х/83/05.05.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

157. Есна Алиева Бакърджиева,  молба вх. № РД11-94.Е/145/10.05.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

158. Роза Симеонова Илиева, молба вх. № РД11-94.Р/173/10.05.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

159. Мирослав Александров Иванов, молба вх. № РД11-94.М/339/10.05.2011 г. -  
300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

160.  Неджимие Хасан Али, молба вх. № РД11-94.Н/228/10.05.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

161.  Силва Емилова Пашова, молба вх. № РД11-94.С/338/10.05.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

162. Марийка Стоянова Стоянова,  молба вх. № РД11-94.М/323/02.05.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

163. Тодор Стойчев Гачев, молба вх. № РД11-94.Т/94/03.05.2011 г. - 2 000лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 



горепосочената молба. 
164.Милка Спирова Михайлова, молба вх. № РД11-94.М/328/03.05.2011 г. - 200лв., 

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

165.Елиза Анушаван Кочева,  молба вх. № РД11-94.Е/142/03.05.2011 г.- 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

166. Тодор Христов Карагьозов, молба вх. № РД11-94.Т/95/03.05.2011 г. - 1 000лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

167. Георги Стоянов Христов, молба вх. № РД11-94.Г/118/03.05.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

168. Анифе Хюсеинова Исмаилова,  молба вх. № РД11-94.А/286/03.05.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

169.  Шукрие Хасан Осман, молба вх. № РД11-94.Ш/11/05.05.2011 г. - 300лв., съобразно 
установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по повод на 
горепосочената молба. 

170. Радостина Димитрова Огнянова,  молба вх. № РД11-94.Р/171/05.05.2011 г. - 
300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

171. Незабравка Костадинова Георгиева, молба вх. № РД11-94.Н/225/04.05.2011 г. - 
300лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

172. Савка Тодорова Николова,  молба вх. № РД11-94.С/330/04.05.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

173. Денка Жекова Димитрова, молба вх. № РД11-94.Д/225/04.05.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

174. Елена Живкова Алексиева, молба вх. № РД11-94.Е/141/02.05.2011 г. - 400лв. за 
дъщеря й Ерика Раим Яшар, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

175. Николинка Панкова Алексиева,  молба вх. № РД11-94.Н/201/19.04.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

176.    Пенка Николай Колева, молба вх. № РД11-94.П/124/19.04.2011 г. -  300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

177.  Валентина Стоянова Анастасова,  молба вх. № РД11-94.В/164/19.04.2011 г. - 
500лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

178. Анастас Филипов Михайлов, молба вх. № РД11-94.А/259/19.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

179. Хари Артюнов Каратерзиян, молба вх. № РД11-94.Х/76/20.04.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

180.    Щерю Христов Атанасов, молба вх. № РД11-94.Щ/3/20.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 



181. Михаил Маринов Стефанов,  молба вх. № РД11-94.М/290/20.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

182.  Милка Добрева Русева, молба вх. № РД11-94.М/292/20.04.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

183.  Елена Кънева Василева, молба вх. № РД11-94.Е/132/20.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

184. Зюмбюла Алдинова Алдинова,  молба вх. № РД11-94.З/80/10.05.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

185. Стойчо Пейчев Стойков, молба вх. № РД11-94.С/313/27.04.2011 г. - 2 000лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

186.   Мехмед Мехмед Хасан, молба вх. № РД11-94.М/300/21.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

187.    Марийка Максимова Данаилова, молба вх.в № РД11-94.М/302/21.04.2011 г. - 
200лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

188. Радка Владимирова Бъчварова,  молба вх. № РД11-94.Р/161/26.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

189.    Добромир Иванов Добрев, молба вх. № РД11-94.Д/207/26.04.2011г. - 200лв.,  
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

190.    Венелин Василев Василев, молба вх. № РД11-94.В/171/26.04.2011 г. - 300лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

191. Ангелина Драганова Чакърова,  молба вх. № РД11-94.А/268/26.04.2011 г. - 400лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

192.    Галина Димова Иванова,  молба вх. № РД11-94.Г/114/27.04.2011 г. - 1 000лв. за 
сина й Драгомир Здравков Иванов, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

193. Царевка Господинова Димитрова, молба вх . №  РД11-94. Ц/35/02.05.2011 г. - 
800лв.,  съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

194.    Руска Василева Митева, молба вх. № РД11-94.Р/164/27.04.2011 г. - 200лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

195. Атанас Лазаров Атанасов, молба вх. № РД11-94.А/323/02.06.2011г. - 2 000лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

196. Даниела Христова Георгиева, молба вх. № РД11-94.Д/237/13.05.2011г. - 800лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

197. Мариана Евгениева Копчелиева, молба вх.№ РД11-94.М/359/18.05.2011г. - 2 
000лв., съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, 
образувана по повод на горепосочената молба. 

198. Петър Петков Господинов, молба с вх. № РД11-94.П/67/08.03.2011г. – 1 000 лв., 



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

199.  Кирилка Недялкова Делчева,  молба вх.№ РД11-94.К/82/24.02.11г. - 2 000 лв. за 
сина й Самуел Венциславов Богацки, съобразно установен здравен статус, подробно 
описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

200. Тодор Петров Няголов, молба вх. № РД11-9-94.Т/49/02.03.2011 г. - 600лв., 
съобразно установен здравен статус, подробно описан в преписката, образувана по 
повод на горепосочената молба. 

201. Теодора Божидарова Димитрова, молба вх. № РД11-94.Т/63/17.03.2011г. - 2 000лв. 
за дъщеря й: Борислава Иванова Димитрова, съобразно установен здравен статус, 
подробно описан в преписката, образувана по повод на горепосочената молба. 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №3403-6
1. Желязка Димитрова Дочева,  молба вх. № РД11-94.Ж/1/04.01.2011 г. - няма основание за 
отпускане на средства за лечение.  

2. Кенан Осман Демироглу, молба вх. № РД11-94.К/59/10.02.2011 г. - няма основание за 
отпускане на средства за лечение.  

3. Мария Емилова Емилова, молба вх. № РД11-94.М/235/31.03.2011 г. за дъщеря й Анелия 
Марева Емилова - няма основание за отпускане на средства за лечение.

4. Евгения Маркова Янева, молба вх. № РД11-94.Е/45/07.02.2011 г. - няма основание за 
отпускане на средства за лечение.

5.Цеца Каменова Атанасова, молба вх. № РД11-94.Ц/31/18.04.2011 г. - няма основание за 
отпускане на еднократна помощ за лечение.  

 

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:

          (1) - съгласуване на ПУП – План за регулация и застрояване на урегулиран поземлен 
имот УПИ ІІ – 7, 8, 9 за жилищна сграда”, кв. 1 по плана на к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена”, (Слънчев ден). 

         (2) - съгласуване на ПУП - РЗ на ПИ - 043012 за крайпътен търговски обект за търговия 
с резервни части на хидравлични системи, съоръжения и строителни машини; сервиз на 
хидравлични машини; локална пречиствателна станция за отпадъчни води /ЛПСОВ/ и 
паркинг за моторни превозни средства в землището на с. Тополи с възложител “Хидравлон – 
І” ЕООД. 

         (3) - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ 
на к.к. „Чайка”.

         (4) - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ 
на СО „Зеленика”.

         (5) - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ 
на к.к. „Сълзица”.

(6) - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ на 
СО „Планова”.

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

Общ брой присъстващи общински съветници –35



         Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
3406-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по 
предложение от Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-37315/07.01.2011г., Общински съвет – 
Варна съгласува План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот УПИ ІІ – 7, 8, 
9 “за жилищна сграда”, кв. 1 по плана на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, (Слънчев 
ден), съгласно протокол № 71/21.12.2010г. на ЕСУТ и следва да се изпълнят изискванията на 
чл. 96, ал. 5 от ЗУТ, съобразно указанията на писмо № 70-00-1127/07.08.2007г. на зам.- 
министъра на регионалното развитие и благоустройство. 

/за-15, против-0, въздържали се-1/

Няма решение.
3407-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и 
предложение от г-жа Ганка Димитрова – Кмет на кметство с. Тополи с вх. № ОС11-
1000/17/08.04.2011г., Общински съвет – Варна съгласува ПУП-РЗ на ПИ 043012 за крайпътен 
търговски обект за търговия с резервни части на хидравлични системи, съоръжения и 
строителни машини; сервиз на хидравлични машини; локална пречиствателна станция за 
отпадъчни води /ЛПСОВ/ и паркинг за моторни превозни средства в землището на с. Тополи 
с възложител “Хидравлон – І” ЕООД.

/за-27, против-0, въздържали се-3/

3408-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/89/27.04.2011г., Общински съвет 
- Варна одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/: 
водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за вертикално 
планиране и комуникационно транспортна схема за к.к.”Чайка” без кв. 4, 6, 7, 60 и част от кв. 
5 /източно от кв. 4, 6, 7 и 60/, с изключение на улица от о.т. 34 до о.т. 44.

/Резултати от поименно явно гласуване
за-28, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16, не участват в гласуването-7/

3409-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по  
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/90/27.04.2011г., Общински съвет 
- Варна одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ на СО 
”Зеленика”, в това число и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна 
план-схема за вертикално планиране и комуникационно транспортна схема.

/за-29, против-1, въздържали се-1/

3410-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по  
предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД11-9302/115/06.06.2011г., Общински 
съвет - Варна одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ 
на СО ”Сълзица”, в това число и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, 
идейна план-схема за вертикално планиране и комуникационно транспортна схема.

/за-29, против-1, въздържали се-1/

3411-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по  
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/116/06.06.2011г., Общински 
съвет - Варна одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ 
на СО ”Планова”, в това число и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, 
идейна план-схема за вертикално планиране и комуникационно транспортна схема.



/за-29, против-1, въздържали се-1/ 

 
по точка  осма от дневния ред

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

(1) – приемане на анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на обекти по приходната част на Годишния план за приватизация за 
2011 г.

(2) – приемане на метод и условия за провеждане на приватизационни процедури за обекти с 
открита процедура за приватизация по Годишния план за приватизация за 2011 г.

Докл.:Т.Трендафилова-председател КПСПК

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

Р Е Ш Е Н И Я :
3412-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.3 и чл.12, ал.2 от Наредбата за 
анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за 
лицензиране на оценители, Общински съвет – Варна приема анализи на правното състояние, 
информационни меморандуми и приватизационни оценки на обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2011г., както следва:

1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Цар Освободител” №88, бл.1, вх.А, ет.6 по АОС №6113/20.07.2010г. – ателие №1, 
изготвен от Иван Василев Карабоев – правоспособен юрист.

2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №88, бл.1, вх.А, ет.6 по АОС 
№6113/20.07.2010г. – ателие №1, изготвени от Стефан Иванов Бянов – независим оценител.

3. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Цар Освободител” №88, бл.2, вх.Б, ет.6 по АОС №6131/20.07.2010г. – ателие №1, 
изготвен от Томина Николова Томова – правоспособен юрист.

4. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №88, бл.2, вх.Б, ет.6 по АОС 
№6131/20.07.2010г. – ателие №1, изготвени от Пенка Йорданова Димитрова – независим 
оценител.

5. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Цар Освободител” №88, бл.3, вх.В, ет.6 по АОС №6150/20.07.2010г. – ателие №1, 
изготвен от Иван Василев Карабоев – правоспособен юрист.

6. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Цар Освободител” №88, бл.3, вх.В, ет.6 по АОС 
№6150/20.07.2010г. – ателие №1, изготвени от “Булкарго” ООД – независим оценител.

7. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
м.”Пчелина” по АОС №995/19.02.1999г. – сгради и земя, обособена част от ”Жилфонд” 
ЕООД, изготвен от Иван Василев Карабоев – правоспособен юрист.

8. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, м.”Пчелина” по АОС №995/19.02.1999г. – сгради и земя, обособена 
част от ”Жилфонд” ЕООД, изготвени от ЕТ ”Макен – Марин Михайлов” – независим 



оценител.

9. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул.”Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13 по АОС №251/09.09.1997г. – ателие №2, изготвен от 
Томина Николова Томова – правоспособен юрист.

10. Информационен меморандум и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Ботев” №18, вх.9, ет.13 по АОС №251/09.09.1997г. – 
ателие №2, изготвени от Живко Борисов Баев – независим оценител.

/Резултати от поименно явно гласуване
за-34, против-0, въздържали се-0, отсъстват-17/

3413-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №3081-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар 
Освободител" №88, бл.1, вх.А, ет.6 по АОС №6113/20.07.2010г. и представляващ ателие №1 с 
идентификатор 10135.2556.1.4.20 и застроена площ 92,60кв.м., заедно с 1,2826% идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар Освободител" №88, бл.1, вх.А, ет.6 по АОС 
№6113/20.07.2010г. и представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.4.20 и 
застроена площ 92,60кв.м., заедно с 1,2826% идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж при начална тръжна цена 110 000лв. /сто и десет хиляди лева/. Сделката се 
облага с ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/.

9. Депозит в размер на 11 000лв. /единадесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 700лв. /седемстотин лева/, с 
включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.

При закупуване на тръжната документация следва да бъдат представени следните документи: 



документ за самоличност, актуално състояние на едноличен търговец или друго юридическо 
лице по Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се представя и 
нотариално заверено пълномощно.

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 10.00 часа в зала “14” в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 11 000лв. /единадесет хиляди лева/, 
платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 700лв. /седемстотин 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

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

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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна

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

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

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



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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.

16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:

16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия Добринова, Ивайло Бояджиев, Ради 
Радев, Дилбер Вейсалова, Цанко Цветанов и Петко Бойновски; резервни членове: Пламен 
Начков и Драгомир Дончев и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 200лв. /двеста 
лева/.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 
/Резултати от поименно явно гласуване
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/

3414-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №3082-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар 
Освободител" №88, бл.2, вх.Б, ет.6 по АОС №6131/20.07.2010г. и представляващ ателие №1 с 
идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена площ 135,60кв.м., заедно с 1,8782% идеални 



части от общите части на сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар Освободител" №88, бл.2, вх.Б, ет.6 по АОС 
№6131/20.07.2010г. и представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.5.16 и 
застроена площ 135,60кв.м., заедно с 1,8782% идеални части от общите части на сградата и 
от правото на строеж при начална тръжна цена 160 000лв. /сто и шестдесет хиляди лева/. 
Сделката се облага с ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/.

9. Депозит в размер на 16 000лв. /шестнадесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 700лв. /седемстотин лева/, с 
включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.

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

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 14.00 часа в зала “14” в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;



14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 16 000лв. /шестнадесет хиляди лева/, 
платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 700лв. /седемстотин 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

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

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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна

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

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

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

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.

16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:

16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 



Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Пламен Начков, членове: Анелия Добринова, Анна Радева, Веселин Марешки, 
Иван Луков, Красимир Симов и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора Трендафилова 
и Ивайло Бояджиев и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 200лв. /двеста 
лева/.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 
/Резултати от поименно явно гласуване
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/

3415-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №3083-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар 
Освободител" №88, бл.3, вх.В, ет.6 по АОС №6150/20.07.2010г. и представляващ ателие №1 с 
идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена площ 156,00кв.м., заедно с 2,1607% идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, бул."Цар Освободител" №88, бл.3, вх.В, ет.6 по АОС 
№6150/20.07.2010г. и представляващ ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.6.16 и 
застроена площ 156,00кв.м., заедно с 2,1607% идеални части от общите части на сградата и 
от правото на строеж при начална тръжна цена 170 000лв. /сто и седемдесет хиляди лева/. 
Сделката се облага с ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.



7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/.

9. Депозит в размер на 17 000лв. /седемнадесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 700лв. /седемстотин лева/, с 
включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.

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

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 10.00 часа в зала “14” в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 17 000лв. /седемнадесет хиляди лева/, 
платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 700лв. /седемстотин 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

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

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

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



14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна

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

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

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

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.

16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:

16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател –      Теодора Трендафилова, членове: Анелия Добринова, Драгомир Дончев, 
Красимир Маринов Маринов, Красимир Минков Маринов, Медиха Мехмед-Хамза и Петко 
Бойновски; резервни членове: Пламен Начков и Ради Радев и възнаграждение, съгласно чл.8, 
ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на 
комисията в размер на 200лв. /двеста лева/.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 



сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 
/Резултати от поименно явно гласуване
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/

3416-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, 
ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.2, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №3086-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
м.”Пчелина” по АОС №6523/2011г. – обособена част от ”Жилфонд” ЕООД, и представляващ 
сгради: промишлена сграда – работилница, с идентификатор 10135.2551.2044.1 и застроена 
площ 100,00кв.м. и масивна сграда на един етаж с идентификатор 10135.2551.2044.2 и 
предназначение: друг вид сграда за обитаване, със застроена площ 22,00кв.м. и земя, 
представляваща поземлен имот с идентификатор 10135.2551.2044 и площ 2 278кв.м., 
Общински съвет – Варна реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, м.”Пчелина” по АОС №6523/2011г. – обособена част от 
”Жилфонд” ЕООД, и представляващ сгради: промишлена сграда – работилница, с 
идентификатор 10135.2551.2044.1 и застроена площ 100,00кв.м. и масивна сграда на един 
етаж с идентификатор 10135.2551.2044.2 и предназначение: друг вид сграда за обитаване, със 
застроена площ 22,00кв.м. и земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 
10135.2551.2044 и площ 2 278кв.м. при начална тръжна цена 190 000лв. /сто и деветдесет 
хиляди лева/. Сделката се облага с ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/.

9. Депозит в размер на 19 000лв. /деветнадесет хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 700лв. /седемстотин лева/, с 



включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.

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

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.

13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 14.00 часа в зала “14” в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 19 000лв. /деветнадесет хиляди лева/, 
платими по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 700лв. /седемстотин 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

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

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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна

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

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 



обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – оригинал /за юридически лица/;

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

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.

16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:

16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Пламен Начков, членове: Анелия Добринова, Ивайло Бояджиев, Пламен 
Войков, Добромир Кондов, Ради Радев и Петко Бойновски; резервни членове: Теодора 
Трендафилова и Красимир Симов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв. /двеста лева/.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 
/Резултати от поименно явно гласуване
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/

3417-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4, чл.31, ал.1 и чл.32, 



ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за 
търговете и конкурсите и свое решение №3084-4/32/09,10.03.2011г. за откриване на 
процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
бул."Христо Ботев" №18, вх.9, ет.13 по АОС №251/09.09.1997г. и представляващ ателие №2 
със застроена площ 58,91кв.м., ведно с изба с полезна площ 6,75кв.м., заедно с 0,1681% 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, Общински съвет – Варна 
реши:

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в гр.Варна, бул."Христо Ботев" №18, вх.9, ет.13 по АОС №251/09.09.1997г. 
и представляващ ателие №2 със застроена площ 58,91кв.м., ведно с изба с полезна площ 
6,75кв.м., заедно с 0,1681% идеални части от общите части на сградата и от правото на 
строеж при начална тръжна цена 80 000лв. /осемдесет хиляди лева/. Сделката не се облага с 
ДДС.

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, съдържащи:

1. Заявление за участие.

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга.

3. Информационен меморандум.

4. Декларация за извършен оглед на обекта.

5. Декларация за запознаване с тръжните условия.

6. Декларация за конфиденциалност.

7. Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на 
лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна.

8. Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. /три хиляди лева/.

9. Депозит в размер на 8 000лв. /осем хиляди лева/, платими по сметка IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”.

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207 на XІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, срещу представяне на документ за платени 700лв. /хиляда лева/, с включен 
ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я работен ден  от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”.

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

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.

12. Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден след представяне на 
документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.



13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник” от 10.00 часа в зала “14” в сградата на Община Варна.

14. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат юридически и физически лица, 
подали следните документи:

14.1. заявление за участие;

14.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията за вписване на 
юридическите лица /оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ и документ за 
самоличност за физически лица /копие, заверено от участника/;

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 8 000лв. /осем хиляди лева/, платими 
по сметка IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 700лв. /седемстотин 
лева/, с включен ДДС, по сметка IBAN: BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна /оригинал/.

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

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

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

14.8. декларация за извършен оглед на обекта;

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия;

14.10. декларация за конфиденциалност;

14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна 
на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна 
тайна

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

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

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

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

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения:

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”;

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга;

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация;

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т.14  документи.



16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за 
приватизация:

16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с изискванията на глава 
V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите;

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с изискванията на глава VІІ от 
Наредбата за търговете и конкурсите.

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател – Теодора Трендафилова, членове: Анелия Добринова, Цветелина Тънмазова, 
Цанко Цветанов, Снежана Донева, Пламен Пенев и Петко Бойновски; резервни членове: 
Пламен Начков и Добромир Кондов и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за 
търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200лв. /двеста лева/.

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
реда и органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в 
нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. 
Договорът се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга.

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката на данните по 
декларацията за произход на средствата, в съответствие с изискванията на Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, 
преди подписване на приложения към тръжната документация договор. 

 VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише приложения към 
тръжната документация договор със спечелилия търга участник след представяне на 
декларация за произхода на средствата и придружаващите я документи и заплащане на 
достигнатата при търга цена. 
/Резултати от поименно явно гласуване
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/

 

по точка  девета от дневния ред

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

(1)- даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на децата Ангел Славов Димитров и Валентин Славов Димитров от 
гр.Варна, във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  РД 11-
94.М/286/11.05.2011г.

(2) - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Донна Михайлова Михайлова от гр. Варна, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-94.Д(195)11.05.2011 г.

(3) - отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности на нуждаещи се по молби на граждани.

(4) - отказ за отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности  по молби на граждани.



(5) - разкриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция” на деца с множество 
увреждания.

(6) - приемане на решения на Общински съвет – Варна, необходимо условие за 
кандидатстване по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, 
предлагащи услуги за деца в риск”.

(7) - промяна вида на социалната услуга от Дневен център за стари хора в Център за 
социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора.

(8) - увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с 
увреждания от 25 места на 40 места.

(9) - увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция на 
възрастни с умствени увреждания „Чайка” от 30 на 35 места.

(10) - разкриване на Дневен център за деца с множество увреждания.

Докл.:П.Христов-председател ПК „СДЖП”

Общ брой присъстващи общински съветници –38
         Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
 3418-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. №  РД 11-94.М/286/11.05.2011г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
децата Ангел Славов Димитров и Валентин Славов Димитров от гр.Варна.

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

3419-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД 11-94.Д(195)11.05.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на 
детето Донна Михайлова Михайлова от гр. Варна.

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

3420-9. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка 
с решение на Общински съвет – Варна № 2952-3/31/19,20.01.2011г. 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.

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

3421-9. 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-27, против-0, въздържали се-0/

3422-9. На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 
от Закона за социално подпомагане и чл.36, ал.2, т.6 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 11-
9302(95)05.05.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване на „Център за 



социална рехабилитация и интеграция” на деца с множество увреждания, като 
делегирана държавна дейност с капацитет 40 места, считано от 01.04.2012г..
         /Резултати от поименно явно гласуване
      за-28, против-1, въздържали се-4, отсъстват-18/

3423-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД 11-9302(107)01.06.2011 г., Общински съвет – Варна:

        1. Дава съгласие да подготви проект по предложената от МРРБ Схема за кандидатстване 
за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 ”Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.
         2. Задължава Община Варна да създаде социална услуга, Центрове за настаняване от 
семеен тип / ЦНСТ /, която да стартира след приключване на строителните работи, като 
услугата да бъде предоставена минимум 5 години след създаването й.

         3. Забранява промяна предназначението на 7 – те броя ЦНСТ – обект на интервенция по 
този проект, за срок от минимум 5 години, считано от стартиране на социалната услуга, като 
минимум до 10 години след приключване на проекта сградите могат да се ползват само за 
предоставяне на социални услуги в общността.

         4. Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме всички необходими действия, 
децата и младежите от социалните институции да бъдат настанени / прехвърлени / в 
новопостроените ЦНСТ в срок до 3 месеца от приключване на проекта.

      /за-26, против-0, въздържали се-1/

3424-9. На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 
от Закона за социално подпомагане, чл.36, ал.1,2, т.6 и чл.36 В, ал.3, т.1 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД 11-9302(119)06.06.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
за промяна вида на социалната услуга от Дневен център за стари хора в Център за 
социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора, с капацитет 30 места, 
делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2012г.
      /за-26, против-3, въздържали се-0/

3425-9. На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 
от Закона за социално подпомагане, чл.36, ал.1,2, т.6 и чл.36 В, ал.3, т.1 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД 11-9302(117)06.06.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
за увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца 
с увреждания  от 25 места на 40 места, делегирана от държавата дейност,  считано от 
01.01.2012г.
       /за-26, против-3, въздържали се-0/ 

3426-9. На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 
от Закона за социално подпомагане, чл.36, ал.1,2, т.6 и чл.36 В, ал.3, т.1 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД 11-9302(120)06.06.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
за увеличаване капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция на 
възрастни с умствени увреждания „Чайка” от 30 на 35 места, делегирана от държавата 
дейност,  считано от 01.01.2012г.
/за-26, против-3, въздържали се-0/ 

3427-9. На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 
от Закона за социално подпомагане, чл.36, ал.1,2, т.5 и чл.36 В, ал.3, т.1 от Правилника за 



прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД 11-9302(118)06.06.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъде разкрит Дневен център за деца с множество увреждания, делегирана от 
държавата дейност с капацитет 30 места, считано от 01.01.2012г.
      /за-27, против-1, въздържали се-0/

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №3420-9
1. ИСКРА ОГНЯНОВА РАХНЕВА –  молба с вх. № РД11-94.И/78/17.03.2011 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. 

2. ЕЛКА НЕДЕВА ЙОСИФОВА – молба с вх. № РД11-94.Е/93/17.03.2011 г. - отпуска 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. 

3. СЕВДА ТОШКОВА ДОБРЕВА –молба с вх. № РД11-94.С/197/17.03.2011 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. 

4. ДИМИТРИЯ ВЕЛКОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/132/17.03.2011 г. - 
отпуска 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. 

5. СТОЯН ИВАНОВ ДРАГАНОВ – молба с вх. № РД11-94.С/249/30.03.2011 г. - отпуска 
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. 

6. ЦВЕТА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА –молба с вх. № РД11-94.Ц/21/17.03.2011 г. - 
отпуска 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. 

7. МИТКО КУМАНОВ КУМАНОВ –молба с вх. № РД11-94.М/185/17.03.2011 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. 

8. РОСИЦА ТОДОРОВА АНДРЕЕВА –молба с вх. № РД11-94.Р/125/31.03.2011 г. - 
отпуска 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. 

9. СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА КУШЕВА –молба с вх. № РД11-94.С/198/17.03.2011 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. 

10.ИРИНА ДЕНЧЕВА АТАНАСОВА –молба вх.№ РД11-94.И/124/27.04.2011 г. - отпуска 
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.АНКА НИКОЛОВА МИШЕВА – молба с вх. № РД11-94.А/168/17.03.2011 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. 



12.МИГЛЕНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА – молба с вх. № РД11-94.М/184/17.03.2011 г. - 
отпуска 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. 

13.ГОРАНКА КИРИЛОВА ПЕТРОВА –молба с вх. № РД11-94.Г/97/01.04.2011 г. - 
отпуска 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. 

14.СИЛВИЯ ДЕМИРОВА ЕВТИМОВА – молба с вх. № РД11-94.С/195/17.03.2011 г. - 
отпуска 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. 

15.ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА КОЛЕВА – молба вх.№ РД11-94.И/140/10.05.2011 г. - отпуска 
1000 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.ЕЛЕНКА ДЕМИРОВА ПЕТКОВА – молба с вх. № РД11-94.Е/127/14.04.2011 г. - 
отпуска 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. 

17.ПЕТРАНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА –молба с вх. № РД11-94.П/86/18.03.2011 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. 

18.АРШАГУХИ СИСАК СИСАГИЯН – молба с вх. № РД11-94.А/281/02.05.2011 г. - 
отпуска 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. 

19.АЙШЕ АХМЕДОВА ХЮСНИЕВА – молба с вх. № РД11-94.А/169/18.03.2011 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. 

20.НИКОЛЕТА ПЕТРОВА КАЛЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.Н/200/18.04.2011 г. - 
отпуска 800 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.МАРГАРИТА НИКОЛОВА ГАНЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.М/190/19.03.2011 г. - 
отпуска 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. 

22.ВИХЪР ЛИЛЯНОВ ИВАНОВ – молба с вх. № РД11-94.В/114/18.03.2011 г. - отпуска 
100 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.ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА КАЛЕВА-БАКЪРДЖИЕВА – молба с вх. № РД11-
94.Е/131/19.04.2011 г. - отпуска 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. 

24.РОСИЦА ХРИСТОВА ТОМИЧЕК –молба с вх. № РД11-94.Р/94/21.03.2011 г. - отпуска 
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.МИГЛЕНА МАРТИНОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД11-94.М/193/21.03.2011 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. 

26.ПЕТРАНКА БОЖИНОВА НЕНОВА –молба вх.№ РД11-94.П/133/26.04.2011г. - отпуска 
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. 

27.ВАНЯ КРАСИМИРОВА ЕНЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.В/117/21.03.2011 г. - 
отпуска 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. 

28.АРМАН СИСАГ СИСАГЯН – молба с вх. № РД11-94.А/282/02.05.2011 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. 

29.ИВАН ПЕТКОВ ФЛОРЕВ – молба с вх. № рд11-94.и/81/21.03.2011 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. 

30.АТАНАСКА ДЕНЧЕВА ЦОНЕВА – молба вх.№ РД11-94.А/269/27.04.2011 г. - отпуска 
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. 

31.ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.В/119/21.03.2011 г. - 
отпуска 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. 

32.ЖАНА МАРИНОВА ГЮРОВА – молба с вх. № РД11-94.Ж/45/10.05.2011 г. - отпуска 
1000 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.НЕДРЕД АЛИЕВА КАБАКЧИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Н/128/21.03.2011 г. - 
отпуска 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. 

34.ФАТМА АЛИЕВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД11-94.Ф/21/21.03.2011 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. 

35.ИВАН ТОДОРОВ ПЕТРОВ – молба с вх. № РД11-94.И/80/21.03.2011 г. - отпуска 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.АНТОАНЕТА БОРИСОВА ОГНЯНОВА – молба с вх. № РД11-94.А/174/21.03.2011 г. - 
отпуска 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. 

37.МАГДА МИЛКОВА ГЕЧЕВА – молба с вх. № РД11-94.М/250/05.04.2011 г. - отпуска 
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.СНЕЖАНА ИВАНОВА ИВАНОВА – молба вх.№ РД11-94.С/317/27.04.2011 г. - 
отпуска 1000 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.ЮЛИЯ ТОДОРОВА ЙОНКОВА – молба с вх. № РД11-94.Ю/50/18.04.2011 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. 

40.ФИЛИП СТАНКОВ СТЕФАНОВ – молба с вх. № РД11-94.Ф/30/01.04.2011 г. - отпуска 
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. 

41.РАДКА ДИМИТРОВА КАРАМИХАЛЕВА – молба с вх. № РД11-94.Р/154/18.04.2011 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. 

42.ЛИЛЯНА ЕНЧЕВА КИРОВА – молба с вх. № РД11-94.Л/78/12.05.2011 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. 

43.ЗИНАИДА ЦВЕТАНОВА КОСТОВА – молба с вх. № РД11-94.З/66/14.04.2011 г. – 
отпуска 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. 

44.РУСИ ЙОРДАНОВ БОЯДЖИЕВ – молба с вх. № РД11-94.Р/98/22.03.2011 г. - отпуска 
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. 

45.ЦВЕТЕЛИН МАЕВ ВЪЛКОВ – молба с вх. № РД11-94.Ц/24/22.03.2011 г. - отпуска 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.СОНЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД11-94.С/323/02.05.2011 г. - 
отпуска 2000 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.РОЗА ТОШКОВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Р/97/22.03.2011 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. 

48.СИЛВИЯ СЕРГЕЕВА БОРИСОВА – молба с вх. № РД11-94.С/244/30.03.2011 г. - 
отпуска 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. 

49.ДОБРИНКА МАРИНОВА СЕМОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/139/22.03.2011 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. 

50.ДЖЕМИЛЕ ХАСАН МАЗЛЪМ – молба с вх. № РД11-94.Д/138/22.03.2011 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. 



51.ПЕТЪР МАРИНОВ ПЕТРОВ – молба с вх. № РД11-94.П/140/04.05.2011 г. - отпуска 
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. 

52.МИЛЕНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА-ИГНАТОВА – молба с вх. № РД11-
94.М/194/22.03.2011 г. - отпуска 1000 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.БОРЯНА БИСЕРОВА ИЦКОВА – молба с вх. № РД11-94.Б/42/23.03.2011 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. 

54.МАЯ СТИЛИЯНОВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД11-94.М/216/29.03.2011 г. - 
отпуска 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. 

55.МАГДАЛЕНА КРАСИМИРОВА ФИЛИПОВА – молба с вх. № РД11-
94.М/197/23.03.2011 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. 

56.СИЛВИЯ РУМЕНОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.С/245/30.03.2011 г. – 
отпуска 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. 

57.МИТА МИТЕВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.М/198/23.03.2011 г. - отпуска 
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. 

58.СТАНКА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД11-94.С/143/24.02.2011 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. 

59.СВЕТЛА АНДРЕЕВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД11-94.С/216/23.03.2011 г. - 
отпуска 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. 

60.КРАСИМИРА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА – молба с вх. № РД11-94.К/119/23.03.2011 г. - 
отпуска 250 лв. за частично покриване на разходи за погребение; 

61.СВЕТЛАНА ВАСИЛЕВА КУЦАРОВА – молба с вх. № РД11-94.С/220/23.03.2011 г. - 
отпуска 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. 

62.ДАНИЕЛА СТАНЧЕВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/146/23.03.2011 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. 

63.ХРИСТО АНГЕЛОВ НАУМОВ – молба с вх. № РД11-94.Х/52/23.03.2011 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. 

64.ТОДОР ЯНЕВ ЯНЕВ – молба с вх. № РД11-94.Т/97/04.05.2011 г. - отпуска 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. 

65.АЛБЕНА СЕРГЕЕВА КОЗАРОВА – молба с вх. № РД11-94.А/185/23.03.2011 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. 

66.ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ВЪЛКОВА – молба с вх. № РД11-94.И/85/21.03.2011 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. 

67.ВЕНЦЕСЛАВ СТЕФАНОВ КУЗОВ – молба с вх. № РД11-94.В/120/23.03.2011 г. - 
отпуска 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. 

68.ИРИНА ДИЯНОВА ДЯКОВА – молба с вх. № РД11-94.И/156/18.05.2011 г. - отпуска 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. 

69.МАРИ АРТЮНОВА ПОПОВА – молба с вх. № РД11-94.М/370/19.05.2011 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. 

70.АНТОАНЕТА ЛАЗАРОВА НЕДЯЛКОВА – молба с вх. № РД11-94.А/313/25.05.2011 г. 
–отпуска 800 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.ЯНКА ВЪЛКАНОВА МИНКОВА – молба с вх. № РД11-94.Я/52/16.05.2011 г. - отпуска 
1000 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.ТОДОРКА ЖИВКОВА ЦОНЕВА – молба вх.№ РД11-94.Т/107/31.05.2011 г. - отпуска 
2000 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.НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ – молба вх.№ РД11-94.Н/262/01.06.2011 г. – 
отпуска 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. 

74.АЛЕКСАНДРИНА ВАЛЕНТИНОВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД11-
94.А/291/05.05.2011 г. - отпуска 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. 

75.СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.С/331/04.05.2011 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. 

76.ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ДИМОВ – молба с вх. № РД11-94.В/194/09.05.2011 г. – отпуска 
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.НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА РАЙКОВА – молба с вх. № РД11-94.Н/227/09.05.2011 г. - 
отпуска 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. 

78.СЕВДИНЕ ХАЛИЛ ИБРЯМ – молба с вх. № РД11-94.С/335/09.05.2011 г. - отпуска 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. 

79.МИХАИЛА АТАНАСОВА ЯНКОВА – молба с вх. № РД11-94.М/374/26.05.2011 г. - 
отпуска 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. 

80.ДАРИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/228/09.05.2011 г. - 
отпуска 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.СТАНИСЛАВ ГАНЧЕВ ВЕЛИКОВ – молба с вх. № РД11-94.С/384/08.06.2011 г. –  
отпуска 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. 

82.МАРИЯНА РАЙКОВА ТОДОРОВА – молба с вх. № РД11-94.М/233/31.03.2011 г. - 
отпуска 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. 

83.АНКА ВЪЛКАНОВА РАШКОВА – молба с вх. № РД11-94.А/213/31.03.2011 г. – 
отпуска 100 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.ДАНИЕЛА ВЕЛИЧКОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/215/28.04.2011 г. - 
отпуска 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. 

85.РУМЯНА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Р/169/28.04.2011 г. - отпуска 
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. 

86.ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА – молба с вх. № РД11-94.В/155/14.04.2011 г. - 
отпуска 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.ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ – молба с вх. № РД11-94.Ж/41/15.04.2011 г. – 
отпуска 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. 

88.НИКОЛА ИВАНОВ ТОДОРОВСКИ – молба с вх. № РД11-94.Н/248/19.05.2011 г. - 
отпуска 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. 

89.ВЕЛКА БОГОМИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № РД11-94.В/217/03.06.2011 
г. отпуска 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. 

90.ЯНЧО ЖЕЛЯЗКОВ ЯНЕВ – молба с вх. № РД11-94.Я/57/03.06.2011 г. - отпуска 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.ЕВГЕНИЯ ЖИВКОВА ПОПОВА – молба с вх. № РД11-94.Е/159/03.06.2011 г. - 
отпуска 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. 

92.ОГНЯН МИХАЙЛОВ РУПЧЕВ – молба с вх. № РД11-94.О/17/03.06.2011 г. - отпуска 
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. 

93.ТАНА ХАРАЛАНОВА ЧАКЪРОВА – молба с вх. № РД11-94.Т/111/03.06.2011 г. - 
отпуска 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. 

94.МИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – молба с вх. № РД11-94.М/278/13.04.2011 г. – 
отпуска 350 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.НЕШКА ВЕЛЧЕВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Н/243/18.05.2011 г. - отпуска 
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. 

96.БОРЯНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.Б/65/11.05.2011 г. - 
отпуска 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. 

97.ХРИСКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА – молба с вх. № РД11-94.Х/58/30.03.2011 г. – 
отпуска 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.ИВАН РУСЕВ КОЛЕВ – молба с вх. № РД11-94.И/143/10.05.2011 г. - отпуска 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.БИСЕРКА СТАНЕВА НИКОЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Б/50/31.03.2011 г. – 
отпуска 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. 

100.ТАТЯНА НИКОЛАЕВА КУЦАРОВА – молба с вх. № РД11-94.Т/90/19.04.2011 г. –
отпуска 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. 

101.ДИАНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/160/29.03.2011 г. - 
отпуска 300 лв. за частично покриване на разходи по погребение; 

102.МИХАИЛ ЖЕЧЕВ ЖЕЧЕВ – молба с вх. № РД11-94.М/211/28.03.2011 г. – отпуска 
350 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.КИРИЛКА ЯНЧЕВА НИНОВА – молба с вх. № РД11-94.К/174/09.05.2011 г. -  
отпуска 350 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.ИЛКО МАРИНОВ НИНОВ – молба с вх. № РД11-94.И/137/09.05.2011 г. - отпуска 
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. 

105.МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА СИРАКОВА – молба с вх. № РД11-94.М/324/03.05.2011 г. 
–отпуска 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. 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ РЕШЕНИЕ №3421-9
1. ДОНКА ТОДОРОВА БАНКОВА – молба с вх. № РД11-94.Д/130/17.03.2011 г. – 

ОТКАЗ, непълна документация; 
2. ТАНЯ СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА –молба с вх. № РД11-94.Т/61/17.03.2011 г. - 

лицето е пенсионер; доходът се формира от пенсия в размер на 115,67 лв.; – ОТКАЗ, 
непълна документация; 

3. МИТА ИВАНОВА КОЛЕВА – молба с вх. № РД11-94.М/284/14.04.2011 г. – ОТКАЗ, на 
лицето е отпусната парична помощ за лечение в размер на 400 лв. с решение № 3112-7 
на Общински съвет-Варна, протокол № 32 от 09, 10.03.2011 г.; 

4. ВИОЛЕТА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА – молба с вх. № РД11-94.В/113/17.03.2011 г. 
– ОТКАЗ, няма инцидентно възникнало събитие; 

5. МЕРИ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № РД11-94.М/187/18.03.2011 г. – 
ОТКАЗ, непълна документация; 

6. СТЕФАН ИЛИЕВ АСЕНОВ – молба с вх. № РД11-94.С/202/18.03.2011 г. – ОТКАЗ, 
непълна документация; 

7. АННА ДИМИТРОВА МАРИНОВА – молба с вх. № РД11-94.А/177/21.03.2011 г. – 
ОТКАЗ, непълна документация; 

8. ВАЛЕНТИНА КРАСИМИРОВА ФИЛИПОВА – молба с вх. № РД11-
94.В/118/21.03.2011 г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

9. БЕКИР АЗИСОВ НУРИЕВ – молба с вх. № РД11-94.Б/40/21.03.2011 г. – ОТКАЗ, 
доходът на семейството е в размер на 1388 лв. средномесечно; 

10.СИЛВИЯ КИРИЛОВА ЛЮБЕНОВА – молба с вх. № РД11-94.С/222/24.03.2011 г.- 
ОТКАЗ, непълна документация; 

11.ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА – молба с вх. № РД11-94.Л/55/28.03.2011 
г. – ОТКАЗ, непълна документация; 

12.ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА ИВАНОВА – молба с вх. № РД11-94.Т/75/29.03.2011 г. – 
ОТКАЗ – липсва имотна декларация; 

13.ЮНЗИЛЕ ШУКРИЕВА АЛИЕВА – молба с вх. № РД11-94.Ю/42/31.03.2011 г. - 
ОТКАЗ, непълна документация (служебни бележки от училище – не всички деца учат; 

14.СЕВДАЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ИЛИЕВА – молба с вх. № РД11-94.С/251/31.03.2011 г. – 
ОТКАЗ - непълна документация –  едното от децата не посещава училище; 

15.ИВЕЛИНА ДЕМИРОВА МИХАЙЛОВА – молба с вх. № РД11-94.И/96/30.03.2011 г. - 
ОТКАЗ – непълна документация – едното дете не посещава училище; 

16.АНКА АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА – молба с вх. № РД11-94.А/210/31.03.2011 г. - 
ОТКАЗ – липса на документация – детето не посещава училище; 

17.РОСА САВОВА МИТЕВА – молба с вх. № РД11-94.Р/126/01.04.2011 г. - ОТКАЗ – 
децата не посещават училище; 

18.ХАБИБ МЕХМЕД ХАСАН – молба с вх. № РД11-94.Х/64/04.04.2011 г. - ОТКАЗ – 
непълна документация (липсва лична карта на лицето; служебна бележка за доходите; 
регистрация в Бюрото по труда); 

19.ГАЛЯ СТРАХИЛОВА АНГЕЛОВА – молба с вх. № РД11-94.Г/98/04.04.2011 г. - 
ОТКАЗ – липсва служебна бележка за доходите; 

20.ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА КАЗАНДЖИЕВА – молба с вх. № РД11-



94.Д/176/05.04.2011 г. - ОТКАЗ – непълна документация (липсват документи за
съпруга й);

21.СВЕТЛАНА ИЦКОВА ОГНЯНОВА – молба с вх. № РД11-94.С/266/05.04.2011 г. -
ОТКАЗ – непълна документация;

22.МИЛЕНА АЛЕКСИЕВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД11-94.М/251/05.04.2011 г. -
ОТКАЗ – непълна документация;

23.ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА – молба с вх. № РД11-94.В/141/05.04.2011 г. -
ОТКАЗ – липса на документация;

24.ЛЮДМИЛА РАЙКОВА СТАЙКОВА – ЕГН *********, гр. Варна, ул."Светослав 
Минков" 30; молба с вх. № РД11-94.Л/61/05.04.2011 г. - ОТКАЗ – липса на 
документация (децата не посещават училище);

25.СЕВДА АСЕНОВА МИХАЙОВА – молба с вх. № РД11-94.С/268/05.04.2011 г. -
ОТКАЗ – липса на документация (децата не посещават училище);

26.ЗЮМБЮЛКА ДЕМИРОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.З/62/05.04.2011 г. -
ОТКАЗ – липса на документация;

27.ЖЕЛЯЗА АНДОНОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.Ж/35/05.04.2011 г. -
ОТКАЗ – липса на документация;

28.АНГЕЛИНА НИКОЛАЕВА ДЕМИРЕВА – молба с вх. № РД11-94.А/226/05.04.2011 г. 
-ОТКАЗ – липса на документация (децата не посещават училище);

29.ТЕМЕНУЖКА ЕЛЗИЕВА АСЕНОВА – молба с вх. № РД11-94.Т/81/06.04.2011 г. -
ОТКАЗ – липса на документация;

30.ГАЛЯ АНДОНОВА ХРИСТОВА – молба с вх. № РД11-94.Г/101/05.04.2011 г. - ОТКАЗ
– липса на документация /служебна бележка за доходите); 

по точка  десета от дневния ред

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

(1)- изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти”

(2) - отпускане на финансови средства за организирането и провеждането на 71-ви Плувен
маратон „Галата – Варна”.

(3) - отпускане на финансови средства в размер на 2 000 лв. на ДФК „Делфините” Варна.

(4) - отпускане на финансови средства в размер на 2 400 лв. на Тенис - клуб ветерани Варна
„Морски дяволи”.

Докл.:Н.Пашов-председател ПК „МДС”

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

Р Е Ш Е Н И Я :
3428-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД11-9302/84/15.04.2011 г., Общински съвет – Варна, изменя и допълва Правилник за 
дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти”, както следва:

1.1 Към чл. 2 да се добави т. 5 със следния текст: „Организира и провежда начално обучение 
по плуване в басейни, стопанисвани от ОП „Спортни имоти”;

1.2 Отменя текста на т. 4, чл. 16 от Правилника за дейността на Общинско предприятие 
„Спортни имоти” и приема нов текст за т. 4, чл. 16 от Правилника за дейността на Общинско 
предприятие „Спортни имоти”, както следва: „Разработва ежегодна капиталова програма, за 
ремонтите и строителни дейности само за ОП „Спортни имоти”, която се внася за одобрение 



заедно с проектобюджета за следващата година”;

1.3 Към чл. 20 да се добави: „както и граждански договори с квалифицирани треньори по 
плуване, за провеждане на начално обучение, считано от 01.06.2011 г. ”, съгласно 
приложение 1. 
/за-27, против-0, въздържали се-0/

3429-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение на ПК “Младежки дейности и спорт”, Общински съвет-Варна решава да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 15 000 лв. за организиране и провеждане на 71-ви 
Плувен маратон „Галата – Варна”. 

Средствата да се отпуснат от т. VI.7 на Програма “Спорт” 2011г.

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

3430-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по молба 
от управителя на ДФК „Делфините” Варна с вх. № ОС11-3500/6/01.06.2011 г., Общински 
съвет – Варна решава да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 2 000 лв., 
необходими за закупуването на тренировъчни пособия на ДФК „Делфините” Варна. 

Средствата да се отпуснат от т. I. 2 на Програма “Спорт” 2011г.

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

3431-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по молба 
от председателя на Тенис - клуб ветерани Варна „Морски дяволи” с вх. № ОБС11-
3500/1/31.05.2011 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат отпуснати финансови средства 
в размер 2 400 лв., за организиране на Международен турнир по тенис на маса от Тенис - 
клуб ветерани Варна „Морски дяволи”. 

Средствата да се отпуснат от т. IХ на Програма “Спорт” 2011г.

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

 

П Р А В И Л Н И К
за дейността на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СПОРТНИ ИМОТИ" 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. /1/Общинско предприятие "Спортни имоти" се създава, преобразува и закрива с 
решение на Общински съвет - Варна.

/2/ Общинското предприятие е специализирано звено на общината за управление на спортно - 
материалната база, предоставена му със заповед на Кмета на Община Варна след решение на 
Общински съвет - Варна.

/3/ Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на 
Община Варна в рамките на предоставените му пълномощия.

/4/ Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, 
в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост, Закона за физическото 
възпитание и спорта, Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, приета от Общински съвет - Варна. 



/5/ Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието "Спортни 
имоти" на адрес: ул. "Селиолу" № 39 А.

РАЗДЕЛ ВТОРИ 
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТТА 

Чл. 2. Предметът на дейността на Общинско предприятие "Спортни имоти" е 

1. Поддръжка и ремонт на спортно - материалната база.

2. Материално - техническо обезпечаване на общинската спортна програма, учебно - 
тренировъчната дейност на спортните клубове и външни прояви.

3. Безвъзмездно предоставяне, според възможностите на спортните обекти и съоръжения, 
които не са включени в търговско дружество за нуждите на детския, ученическия 
студентския и армейския спорт.

4. Осигуряване на оптимална заетост на спортно - материалната база с цел ефективното й 
управление.

5. Организира и провежда начално обучение по плуване в басейни, стопанисвани от ОП 
„Спортни имоти”.
Чл. 3. Общинското предприятие не може да разширява своя предмет на дейност, освен с 
решение на Общински съвет.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 
ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Чл. 4. Общинският съвет приема бюджетна сметка на Общинското предприятие с отчета на 
същата.

Чл. 5. Периодичният контрол по изпълнение на бюджетната сметка се осъществява от 
Дирекция "Финанси и бюджет”.

Чл. 6. Цялостният контрол по изпълнение дейността на ОП "Спортни имоти" се осъществява 
от Кмета на община Варна. Той може да делегира своите права със заповед на други 
дирекции. 

Чл. 7. Общинското предприятие "Спортни имоти" се разчита самостоятелно за всички 
данъци, такси, вноски и др., съгласно действащата нормативна уредба. 

Чл. 8. Общинското предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно 
изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община 
Варна. 

Чл. 9. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения с бюджетната сметка годишен 
бюджетен кредит. Доставката на стоки, услуги и извършването на ремонтни дейности се 
извършва при спазване разпоредбите на ЗОП. 

Чл. 10. Управителят и главният счетоводител носят солидарна отговорност за допуснати 
нарушения на действащите нормативни актове.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 11. Общинското предприятие се ръководи и представлява от управител.

Чл. 12. Кметът на Общината назначава управителя на общинското предприятие след 
проведен конкурс и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите 
правоотношения съгласно кодекса на труда.

Чл. 13. Управителят организира и управлява дейността на предприятието съобразно 
действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на 



Общината.

Чл. 14. За осъществяването на своите правомощия, управителят на Общинското предприятие 
издава заповеди.

Чл. 15. Управителят назначава, преназначава и освобождава работниците и служителите на 
Общинското предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях съгласно Кодекса на 
труда, с изключение на главния счетоводител, който се назначава от Кмета на Общината.

РАЗДЕЛ ПЕТИ 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ 

Чл. 16. При осъществяване дейността на Общинското предприятие управителят:

1. Осигурява материали, консумативи, съоръжения и специалисти за поддръжка на спортно - 
материалната база, предоставена за ползване.

2. Управлява предоставеното общинско имущество ефективно и с грижа на добър стопанин.

3. При извършване на строително - монтажни и строително - ремонтни работи на спортно - 
материалната база, следи за тяхното качествено и своевременно изпълнение и оказва 
съдействие на инвеститорския контрол.

4. Разработва ежегодна капиталова програма, за ремонтите и строителни дейности само 
за ОП „Спортни имоти”, която се внася за одобрение заедно с проектобюджета за 
следващата година.
5. Съгласува графика за почасовото ползване на спортната база и отчита неговото изпълнение 
пред Директора на Дирекция "Младежки дейности и спорт". 

6. Разрешава на физически и юридически лица, които не са в договорни отношения с Община 
Варна, след заявяване за почасово ползване срещу заплащане на спортна база, в която няма 
клубно спортно оборудване. Заплащането се извършва по "Наредба за определянето и 
администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община 
Варна" прието от Общински съвет - Варна. 

7. Разрешава на физически и юридически лица, които не са в договорни отношения с Община 
Варна, почасово ползване на спортна база срещу заплащане. Заплащането се извършва по 
"Методика за определяне на базисни цени при отдаване под наем на общински нежилищни 
имоти", приета от Общински съвет - Варна. 

8. Разрешава, след заявяване, провеждането на прояви с неспортен характер (концерти, шоу - 
програми) по цени и в обекти, определени в "Методика за определяне на базисни цени при 
отдаване под наем на общински нежилищни имоти", приета от Общински съвет - Варна. 

9. Сумите по т.6 и т.7 постъпват по приходната сметка на Общинското предприятие "Спортни 
имоти", след което се внасят по сметката на Община Варна. 

Чл. 17. Управителят на Общинското предприятие изготвя Правилник за вътрешния ред, 
вътрешни правила за организация на работната заплата и щатно разписание, съгласувано с 
Директора на Дирекция "Младежки дейности и спорт" и го представя за утвърждаване от 
Кмета на Община Варна. 

Чл. 18 Управителят организира, ръководи и отговаря за дейността на предприятието и го 
представлява пред контролните органи - Сметната палата, Данъчна администрация, 
ААДВФК. 

Чл. 19. Управителят носи отговорност за своевременното събиране на взиманията на 
предприятието. 

Чл. 20. Управителят няма право да сключва договори с трети лица, освен трудовите договори 
с персонала (и споразуменията по чл. 16 т. 6 и т. 7 от настоящия правилник) и граждански 



договори с трети лица за дейности по поддръжката, за които няма съответен специалист 
както и граждански договори с квалифицирани треньори по плуване, за провеждане на 
начално обучение, считано от 01.06.2011 г.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ И 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Чл. 21. Организационно - управленската структура и численият състав на предприятието е 
съгласно приложение, което е неотменна част от настоящия правилник и се утвърждават от 
Общинския съвет, а длъжностното разписание - от Кмета на Общината. 

Чл. 22. Ръководителят на общинското предприятие е административно подчинен на Кмета на 
община Варна. 

Чл. 23. При осъществяване предмета на дейност на Общинското предприятие "Спортни 
имоти", управителят съгласува действията си с Дирекции "Младежки дейности и спорт", 
"Общинска собственост", "Стопански дейности и икономическо развитие", "Финанси и 
бюджет", с ОП "Инвестиционна политика" и с други общински звена в зависимост от 
спецификацията на дейността. 

РАЗДЕЛ СЕДМИ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. Настоящият правилник се приема на основание чл. 52 ал. 2 от Закона за общинската 
собственост. 

Чл. 25. Настоящият правилник влиза в сила от момента на приемането му от Общински съвет 
- Варна и отменя досега действащия правилник, приет с решение на Общински съвет № 
1135-5-2(22)/11.06.1997 г. 

Настоящият Правилник е приет с решение на Общински съвет - Варна № 2559-14(33)/19, 
26.10.2005 г. и променен с решение №3428-10/35/22, 23, 29.06.2011 г.

С П Р А В К А 
за спортните имоти стопанисвани и експлоатирани от 

ОП "Спортни имоти", съгласно заповеди на Кмета на община Варна 
№ 2033/23.11.1993 г. и № 0123/30.01.2004 г.

1. Спортен комплекс "Простор" - частна общинска собственост 
- зала "Спортна гимнастика" 
- зала "Художествена гимнастика" 
- зала "Борба" 
- зала "Бокс" 
- зала "Спортна стрелба" 
- зала "Шахмат" 
- "МЦРСМ І" ЕООД 
- Администрация ОП "Спортни имоти" 
2. Спортен комплекс "Локомотив" - частна общинска собственост 
- зала "Борба" 
- зала "Спортни игри" 
- покрита лекоатлетическа писта + обслужващ корпус 
3. Плувен комплекс "Приморски" - частна общинска собственост 
4. База за конен спорт и петобой, кв.Виница - частна общинска собственост 
5. Гребна база (академично гребане) - частна общинска собственост 
6. Тенис кортове "Чайка" - публична общинска собственост 

Справката е актуална към 30.09.2005 г. 



  
по точка  единадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство и комунални 
дейности” относно:

(1) - предоставяне на актуални данни за движението на финансови средства по отделните 
пера на План - сметка дейност „Чистота”, за всяко тримесечие, в срок до 15-то число на 
следващият месец. 

Докл.:Пл.Войков-председател ПК „БКД”

Общ брой присъстващи общински съветници –26
         Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
3432-11. На основание с чл.21, ал.1 и т.24 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на 
Кмета на Община Варна, да бъдат предоставяни на  ПК „Благоустройство и комунални 
дейности” актуални данни, относно: движенията на финансови средства по отделните пера 
на План - сметка дейност „Чистота”, за всяко тримесечие, в срок до 15-то число на 
следващият месец. 

/за-26, против-0, въздържали се-0/

 

по точка  дванадесета от дневния ред

         ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет от Кмета на община Варна с вх.№РД11-
9302/85/15.04.2011 г. за изпълнение на решенията на Общински съвет-Варна от заседания 
№25/28,29.07.2010 г.; 26/11.08.2010 г.; 27/06,07.102010 г.; 28/10,17.11.2010 г.; 29/15.12.2010 г. и 
30/29.12.2010 г. актуални към дата 01.04.2011 г.

Докл.:Н.Апостолов-председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници –26
         Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
3433-12. На основание чл21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна 
приема „Отчет от Кмета на община Варна с вх.№РД11-9302/85/15.04.2011 г. за изпълнение на 
решенията на Общински съвет-Варна от заседания №25/28,29.07.2010 г.; 26/11.08.2010 г.; 
27/06,07.102010 г.; 28/10,17.11.2010 г.; 29/15.12.2010 г. и 30/29.12.2010 г. актуални към дата 
01.04.2011 г.”, съгласно приложение.

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

 

по точка  тринадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет-Варна.

Докл.:Н.Апостолов-председател ОбС

Общински съвет-Варна няма решение.

 

по точка  четиринадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на молба от Красимир Тодоров Узунов-общински съветник с вх.



№ОС11-94К/6/10.05.2011 г. относно възстановяване възнагражденията за работа като 
общински съветник.

Докл.:Н.Апостолов-председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници –29
         Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
3434-14. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл34, във връзка с чл.21, ал.3 от ЗМСМА, чл.4, 
ал.1, т.8 от Кодекса за социално осигуряване и във връзка с молба вх.№ ОС11-
94К/6/10.05.2011 г., Общински съвет-Варна решава да бъде възобновено изплащането на 
възнаграждението на Красимир Тодоров Узунов като общински съветник от 10.05.2011 г.

         /Резултат от поименно явно гласуване
за-28, против-1, въздържали се-0, отсъстват-22/

 

по точка  петнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Даване думата на представители от Велоклуб „Устрем” за изказване.

            

по точка  шестнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Разглеждане на Декларация за опрощаване на задълженията на майките, чиито 
деца са били записани в детски ясли, докато те са ползвали обезщетение за отглеждане на 
малко дете, внесена от д-р Ивайло Митковски-общински съветник. 

Докл.: Ст.Севастиянов-общински съветник

Общ брой присъстващи общински съветници –29
         Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
3435-16. На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА във връзка чл. 39 от Правилник за 
организация и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация и по предложение на общински съветници на Общинския 
съвет – Варна – Ивайло Митковски и Стелиян Севастиянов, Общински съвет – Варна приема 
Декларация към Министерския съвет на РБ и към Националния осигурителен институт 
относно действията на НОИ и неговите поделения, насочени към санкциониране на майки, 
записали децата си в детските ясли в периода до 01.07.2010г., в срок до месец септември.

            /Резултати от поименно явно гласуване
         за-16, против-0, въздържали се-13, отсъстват-22/ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
В А Р Н А

         ______________/Н. АПОСТОЛОВ /

КГ/КГ
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