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Янко КОРЕНЧЕВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Йорданов, мисля, че 

всички които сме в тази зала, по тази точка да си губим времето. Едните 
неща са неприятни, другите неща се решават, това са нашите задачи. 
Искам да коментирам отговорите на моите въпроси, и след това ще 
задам още няколко. Хубаво е, че Варна има план за околната среда и 
здравето. Програма за опазване на околната среда, програма за  
управление на отпадъците на Община Варна, програма за чистотата на 
атмосферния въздух, задание за реконструкция и доизграждане на 
зелената система на Община Варна. Това всичко е добре, но аз поставих 
въпроса за изграждане на екологична система, която да ни задължава и 
да ни доведе като показатели, да се приближим до европейските градове. 
Всичко това го имаме, но някъде по пътя висшия, средния ешалон, а и 
най-долу нещата се размиват. Не можем да кажем, че Варна в 
навечерието на курортния сезон е чиста. Доктрината, за която ще 
положим усилия всички, а  тези програми, ще станат съставна част на 
тази доктрина просто ще задължи всеки да си изпълнява функциите, 
когато реши ОбС. На следващо място, за претоварището в “Аспарухово”, 
ми е отговорила една комисия. Ходено е там, отговорено ми е конкретно, 
но и сега там се носят отпадъци. И днеска реших да погледна от автобуса 
викам да не бъркам нещо, пак се носят отпадъци и пак се претоварват. 
Нека един път за винаги го решим този въпрос. Моите нови въпроси са 
следните: Положихме усилия и Вие г-н Кмете, общинските съветници 
бързо  възстановихме запалилия се блок в руските блокове, но там има 
два общински апартамента. Разпоредете, а ние ще Ви подкрепим да 
бъдат ремонтирани за да можем да ги отдадем,  отново на нашите 



наематели. Моя въпрос е следния в навечерието на новия сезон: Има ли 
условия във Варна, а воля мисля, че има нашия град да се чисти вечер, 
само вечер? Има ли воля във Варна, а условия ще се създадат да се 
зареждат магазините само вечер? Можем ли да организираме дейността 
на транспортни и ремонтни фирми, само през нощта? Вчера в най-
големия трафик в 16.30 часа се мие. Хубаво е да се мие. Температурите 
вече са ниски, високи извинете. На следващо място в тази концепция, за 
която имам информация се говори, че се упражнява контрол. Но тези 
контрольори нямат статута на еко-полиция, нямат този статут. Тези хора 
обикалят,  констатират, но за някакви конкретни решения. За някои 
решения на  място, нека да помислим и за тяхната сигурност в районите 
в които те извършват своя контрол. Така, че когато говорим за доктрина, 
аз разбирам еко-полиция, мисля че всички ще покажем воля и разбиране 
за създаване на такава полиция. На следващо място навлизаме в 
предизборен сезон. Някои са започнали по-рано, други не са, но лепенето 
започна и този път изборите са в навечерието на туристическия сезон. Аз 
очаквам от Вас също ще Ви подкрепим наредба за тази, няма да кажа 
празнична украса, защото вече в “Аспарухово” на няколко места вече са 
си разлепили афишите. Няма да има този път, кой да ни изчисти 
афишите в навечерието на сезона. На следващо място: Кога ще 
предложим товарни автомобили, вече да не преминават през центъра на 
Варна. Грехота е . Вчера на един от площадите пак беше разсипан бетон, 
чакъл, заминават си камионите,остават си неприятностите за 
пасажерите. На последно място, ние с Вас се тревожихме сериозно, като 
въпроси или отговори за самолета в “Аспарухов” парк. Вие се срещате 
често с областния управител, разпоредете на Вашите директори, 
самолета се подпали в началото на седмицата. Там ще стане по-голяма 
беля, усещам това нещо. Да се разпоредят и да се започне демонтажа на 
това съоръжение. Благодаря Ви. 
 

адм. Христо КОНТРОВ 
Уважаеми г-н Йорданов, от медиите разбрах за чудесните Ви 

намерения да възвърнете вида на Варна от 70-те години. Аз съм 
свидетел, каква беше Варна тогава и приветствам тези ваши намерения, 
но бих искал да се обърна към Вас една молба: Да се обърне внимание на 
околовръстното шосе в отсечката между двете здравни заведения 
“Военноморска болница” и “Терапевтичния блок”. По силата на тези  
обстоятелства имах възможност, един месец да бъда в този район. Там е 
невъзможно да преминават пешеходци. Толкова прах има, че при 
преминаването на транспортните машини е невъзможно въобще да се 



диша. Освен това има две огромни дупки на 300 метра от надлеза за пътя 
към “Вятърната мелница”, в посока към тези здравни заведения, които 
създават възможност за ПТП. Моето предложение е, че тъй като 
предстои и основен ремонт на околовръстния път залегнал в бюджета на 
общината. Поне в този период да се почисти пътя в тази отсечка. Освен 
това шумът е невъобразим, на всички етажи в тези  заведения се чува 
този шум от транспортните средства. Мисля, че има възможност в частта 
на военноморска болница и на терапевтичния блок да се изгради един 
масивен лесозащитен пояс, за да може да се отрази този шум и да не 
достига до лечебните завадения. Второто си предложение, аз го правя от 
края на 2003 г., в комисията по обществен ред и сигурност. За мен 
основните замърсители са бетоновозите и строителните машини. 
Предложих на комисията по “ОРС” , прие и отправи едно писмо до 
Директора на РДВР – Варна ген. Петров. Той не намери за добре да ни 
отговори, но не е само като молба. Аз мисля, че сте  задължени и двамата 
с него да вземете мерки и тези превозни средства, които замърсяват 
града действително да бъдат приведени в ред, да им се извърши един 
технически преглед и чак тогава да могат да функционират. Защото 
строителството в нашия град не прекъсва. То е постоянен процес. Това е 
хубаво да се обновява Варна, но вижте на тези светофари, където има 
малка височина. Да се вземе от затвора на горе по бул. “Христо 
Смирненски”. Също тук пред завоя на “Летния театър”,част от това 
което превозват се изсипва по улиците. Третото ми предложение е 
свързано с края на пролетта и проливните дъждове, които ни предстоят 
да ни нападнат, ако мога така да се изразя. Фирма “В и К” имитира 
почистване на водоотливните шахти и предимно тук пред Вас, за да ги 
видите вие. Изчистват 10, 15, 20 шахти и с това се разминава. Ще Ви дам 
пример. Тук точно пред Общината на ъгъла светофара точно пред 
“Гарнизонния стол”, шахтата не е почистена. Надолу, като тръгнете по 
бул. “Сливница” има две шахти не почистени. По същия начин на 
главния площад “Св. Кирил и Методий”, тези шахти не са почистени. Да 
не говорим по ул. “Братя Георгиевич” и за нашите квартали, където не се 
поглежда и също не се почистват тези шахти. Мисля, че е необходимо да 
бъде извършено едно такова почистване за да се подготвим за  този 
сезон. Също така аз не очаквах, че “Княз Борис І”, въобще няма 
водоотливна система, и за това по време на проливния дъжд през август 
месец, там беше потоп. Би следвало да се помисли малко, за създаването 
на такава система, ако има такава възможност. Благодаря. 
 

Веселин ДАНОВ 



Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Йорданов, уважаеми 
общински съветници, 

 Аз първо подкрепям изказването на г-н Апостол Димитров, и ще 
кажа запитването си когато в залата има 26 души, сега са 22. Не става 
дума за мен, това е неуважение към града. Защото когато се задават 
въпроси за гражданите, общински съветници стоят отвън. Чакам да 
влязат.  

Г-н Йорданов, преди около месец аз поставих въпрос, който 
отнесох писмено да двата района “Одесос” и “Приморски”, със 
запитване относно редовността на така наречените преместваеми обекти 
и помолих да се направи проверка. Между впрочем, трябва да кажа, че 
кмета който днес трябва да сваляме, получих отговор и то изчерпателен, 
много качествен. Не знам защо е тук зам.кмета на “Приморски”, нямам 
никакъв отговор от район “Приморски”, това е истината. Г-н Йорданов, 
въпроса ми е следния: Понеже в отговора, който получих от Кмета  
район “Одесос”, се съдържат абсолютно доказани данни за глобални и 
груби нарушения, по отношение на тази Наредба за  така наречените  
преместваеми обекти. Аз настоявам, като общински съветник Вие да 
вземете отношение. Моля Ви наистина, и въпроса ми е точно в тази 
насока. Ще предприемете ли Вие, като Кмет на Варна, като юрист, 
когато се установи, че: една огромна част от тези обекти, а тя е  доказана 
поименно е списъка даден, мисля, че при Вас трябва да има копие от 
този доклад  от район “Одесос”. Но ако не, аз ще го дам, защото в 
момента няма смисъл да ангажирам вниманието на всички, с четене на 
един обемист доклад. Молбата ми и отново въпроса ми е. Ще 
предприемете ли и какви мерки? Предложението ми е следното, мисля, 
че и закона е категоричен в тази насока и ние трябва да докажем, че не 
сме безразлични към реда във Варна. Настоявам да бъдат отнети 
разрешителните на всички, които преотдават обектите, както и тези, 
които пак доказано са надвишили многократно квадратурата. Общо 
взето си правят преместваемите, не преместваеми обекти, като ги 
бетонират със земята. Това е моят един единствен въпрос и моля за 
неговия отговор. Благодаря за вниманието. 
 

Делян ДРУМЕВ 
Г-н Председател, г-н Йорданов, съгласно закона за устройство на 

териториите и закона за движение по пътищата, на специализираните 
коли за бърза помощ и на пожарните се дава достъп до всички улици. Но 
не така стои въпрос с бул. “Сливница”, и по точно отсечката от хотел 
“Черно море” до “Морската градина”. Тя е затворена от всякъде с 



железни препятствия. Там има над 15 блока, които се обитават главно от 
възрастни хора. Преди 10 дни, в блок № 8 една жена на 80 г., получава 
сърдечна криза, обръщат се към бърза помощ, 45 минути колата се мъчи 
някак си да влезе в тази територия. Да стигне до бл. № 8, не може. Спира 
пред хотел “Черно море”, лекарите с кардиографа бягат, правят каквото 
трябва. След два дени на тази същата жена съпруга получава инсулт. 
Бърза помощ пак застава там, човека трябва да се хоспитализира. От № 8 
до “Черно море” той се носи с носилка, което въобще не става така. Аз 
мога веднага да Ви кажа, че има решение на този проблем. Паркинга на 
“Фестивалния комплекс”, който се охранява денонощно и от там може  
да мине кола, просто да се напомни и да се каже на охранителите, че 
трябва да пропускат от там колите на спешна помощ и на пожарните, и 
пред “Фестивалния комплекс” да се премахнат две от железните 
препятствия за да има достъп. Това го казвам, като общински съветник, 
това го казвам като лекар, това го казвам и като варненец. Искам да Ви 
попитам г-н Кмете, кой ще носи отговорността? Ако тези два случая са 
завършили добре, няма смърт. Но ако се случи нещо по-тежко, кой ще 
носи отговорността, за това че  една линейка не може да влезе до тези 
сгради, които Ви казах, защото всички знаем, че  първите минути са 
много важни за пациента. Искам да се даде точен отговор, и ако може да 
се реши много  бързо, защото хората наистина имат нужда. Благодаря. 
 

Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 
 Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, 
уважаеми съграждани.  Ще започна от последния въпрос. Пазейки 
общинското и градско имущество, трябва да пазим и човешкия живот 
естествено. Във всичките си качества, в които зададохте този въпрос 
получавате и отговора. Помислено е   и е разпоредено, и е сведено до 
знанието на автомобилите, не зная защо, какъв е спешния достъп до тази 
част на  алеята? Това е денонощната бариера, денонощно присъстващия 
служител, който незабавно трябва да осигури достъп, това е едното. 
Втората част на вашият въпрос съдържа друго предложение, което също 
така може да бъде обсъдено, няма пречка. Но мисля, че този способ е по-
бавен, но нека да го има и него. Прав сте, не ме изненадвате, съзнавал 
съм за такава трудност, не само спешната медицинска помощ може да 
търси път, и други аварийни служби. Поради, които Ви казах в каква 
степен, в каква насока са дадени разпорежданията, поста ни е 
денонощен. Това беше по моему, един важен въпрос, затова започнах със 
него. 



 Г-н Коренчев, като започна да изброява онези дейности, които 
трябва да бъдат извършени нощно време, имах очакването, че  ще каже и 
заседанието на общинския съвет да бъдат нощно време. Това в рамките 
на шегата. Сега не е важен, или по-точно много-важен е този момент и 
искам да го засегна на база на съществуващия опит на нашия град. 
Първо: помните ли, че ние миналата година направихме опит да 
ремонтираме улиците нощно време? Да или не? Издадох заповед 
фирмите да преустроят изцяло режима си на работа, той да бъде през 
нощта. Спомняте ли си каква беше реакцията? Гражданите заради 
нарушаване на нощния им покой в аспект,ремонтните дейности 
категорично възразиха. Нямаме пречка да наложим нощния режим на 
работа на фирмите, които ремонтират улиците, но знаете, каква беше 
реакцията. Преустанови се със тази дейност, или  по точно, тя може да 
бъде извършвана по изключение. По отношение на недоволството, за 
извършените ремонтни дейности има два варианта. Спираме ги на цяло и 
пораждаме друго недоволство. Правим ремонтни дейности, 
задължително се натъкваме на недоволство. Свършва ремонтната 
дейност, третата вълна недоволство. Така е устроена човешката психика. 
На всеки на който му се пречи да стигне бързо, на часа  по избрания от 
него път, поражда се недоволство. Сега ще Ви кажа и нещо друго, такава 
е логиката, такъв е режима на работа и живот в календарната година. 
Какъв е той? Приемане на бюджет, избор на изпълнител, изтичане на 
сроковете, начало на работата. Хайде подредете го по друг начин в 
рамките на годината и ще видите, че всякак опирате до края на април и 
началото на месец май. Какво става в началото на месец май? Идват 
туристите, е как да го преодолеем този цикъл, който е наложен от 
живота, от нормативните актове. Няма изход от тази ситуация. Това е 
логиката на нещата, така са подредени те, в този строй те са по-силни от 
нашата добра воля. Защо смятате, че на мен ми доставя удоволствие да 
извадя ремонтните групи, което от понеделник това ще стане. Това е 
отговор на един друг нюанс от Вашите въпроси. Вече планираното 
системно ремонтиране на пътищата, ще започне сега. То не може да 
започне днес ако щете, защото не са изтекли сроковете. В понеделник ще 
имаме яснота, какво е станало с изтеклите срокове, с изпълнителите, и от 
понеделник те ще започнат точно това, за което Вие говорите – ремонт 
на пътищата. Нощно време казвате, натъкнахме се  на недоволството на 
хората. Значи, през деня ще става. Разбира се винаги има резерв в една 
по-добра организация. Винаги се съдържа резерв, който да намали 
неудобството на хората, съответно тяхното недоволство. Начина на 
снабдяване. Тези дни ще излезе заповедта ми за морската градина. 



Използвам я като пример, като база че в тази насока са дадени 
разпореждания, зареждането да стане не нощно време, а да приключва 
рано в зори. Това се отнася и за бус-лентите знаете, така ще бъде и за 
морската градина. Мисля, че са издадени разпореждания, там където са 
констатирани нарушения ще санкционираме, но мисля, че всеки в залата  
ще се съгласи в предварително заложената нагласа, да се нарушава, да се 
заобиколи ако може. Не като изключение, а като правило. Това си е наша 
черта. Пак казвам, създал съм съответния график, издал съм 
необходимите разпореждания. Нашите контролни органи доколкото им 
стигат силите, сега ще ги увелича, командировам отново от други 
дирекции, хора към Стойчо Бакалов, ще започнат обходните двойки  
шума от заведенията, входа в морската градина, нарушенията в бус-
лентата и т.н. Всички онези аспекти, почистването на града  ще се 
увеличат контролните сили, така да се каже. Но те пък, едва ли ще бъдат 
съответни на увеличаващия се обем склонност към потребност от 
нарушаване на тези норми. Това ще бъде в това противоборство. 
 Г-н Контров, казахте, искал съм да върна облика на нашия град от 
70-те години. Аз бих казал, че  града на младостта, винаги изглежда по-
привлекателен от града на зрелостта, така както изглежда. Действително 
събирам архивите на града и вече съм на финал на тези неща. Има 
определени характеристики на нашия град от тези години, които го 
правят по привлекателен, като по-спокойно място  за живот. Но това са 
тенденциите на развитието. За чистотата, ще ви демонстрирам един 
филм, който е снеман 1967 година, и той малко ще разклати мита за  град 
Варна, като най-чистия град. Защото е сниман много прецизен, много 
точен в централната част на града. Но това  го казвам като една 
любопитна подробност. Винаги е имало проблем с чистотата и винаги  
ще има, проблеми с чистотата на един град. Какво мога да кажа: “Христо 
Смирненски”, ако сте  гледали вчерашната карта със състоянието на 
прокопаването, със връщане на фирмите извършвали прокопаване и 
некачествено затваряне на прокопаванията, подобряват се нещата, но 
този участък остава. Той предстои да бъде  коригиран, като  качество на 
затварянето. Сам го казахте предвидени са средства, реализацията, 
облигационния заем ще доведе до основен ремонт. Почистването както 
Ви казах ние не можем да си позволим да чакаме, кога ще започне 
основния ремонт. Тоест никой от нас не може да каже кога  ще стане по-
бързо. Ще се направят и други ремонти разбира се, но казах че това не 
може да стане преди понеделник, по ред  съображения за почистването 
съгласен съм, че виждате на колко места в града се почиства , по улиците 
не само там където има наслояване от зимата. Прахоляците, най-вече там 



където се образуват се чисти,  и вече ще се чисти г-н Коренчев сте 
забелязали, маркировка не, а онези съоръжения, които от години са 
занемарени и създават вид на запуснатост на града, също са предмет на 
нашето внимание. Ангажимента, който съм поел публично за около 20 
май, в навечерието на манифестацията в града ни в по-голямата си  
степен, да бъде така доста добре поддържан. Това ни е крайния срок, 
защото тези усилия ще продължат през цялото лято. За отводняванията, 
знаете каква е причината, какви са възможностите. Изразявам се, като 
човек неспециалист но: “Станция”, “Акациите”, отвеждане в горния пояс 
на голяма част от водите, които сега съществуващата система може да 
поеме в другия пояс. По този начин облекчаваме напрежението, което се 
създава върху системата, което се създава в централната част на града, 
казахме недостатъчно. Но нямаме източника на това финансиране, ако и 
многократно проектите за това да са били отправени там, където биха 
могли да бъдат заделени средства. Г-жа Донева ме гледа, и аз я гледам с 
надежда, дай господи да може в краткото време да бъдат отпуснати 
средства в тази насока, но ние ще продължим да настояваме  за това 
финансиране. Иначе чистенето на шахтите, Вие сте прав трябва да 
продължи, трябва да се извършва съвестно, но то не е основния ни коз 
срещу3 онези наводнение, както казахте вече, чисто климатично чукат 
на вратата.  
 Г-н Данов, за обектите мога да направя две констатации: Не сме 
много хората на фронта, на тази част барикадата но двамата със Вас сме 
заедно, които неотстъпчиво принципно се борят,  със повсеместните 
ежечасни нарушения, които се извършват в областта на временните 
преместваеми (не преместваеми), както вие казахте търговски обекти. 
Съдебните спорове и сигнали до прокуратурата са един сложен процес, 
един много сложен процес. За пореден път декларирам своето желание и 
воля, реално действие съм демонстрирал през годините, уникални в 
някои отношения в централните части на града, този процес да 
продължи. За съжаление до тук споменатите от мен предпоставки му 
дават променлив характер на успешността на тези мерки. Но това е 
моето намерение, моята воля да продължа по този начин. Във всеки 
случай и сега да получите доклад със състоянието на временни 
преместваеми търговски обекти, към 8.50 часа, аз съм убеден, че в 10 без 
10 някои корекции вече ще да са настъпили от чисто практическо 
естество. Такова е положението. 
 

Веселин ДАНОВ - реплика 



 Ползвам своето право да дам своето мнение по повод изказването 
на г-н Йорданов. Искам да му благодаря. Смятам, че отговора му беше 
абсолютно изчерпателен и да допълня само едно единствено нещо, че 
именно, ако искаме да говорим нещо за социалната сфера смятам, а и 
смятам че и той е на това мнение, ние трябва да се погрижим за тези 
хора, които ще използват преместваемите обекти да изкарват прехраната 
собствената и на семействата си. А не на някои узурпирали огромно 
количество обекти и ги преотдават под наем. Категорично г-н Йорданов 
винаги ще имате в мое лице и в лицето на нашата група в ОбС една 
абсолютна поддръжка, и аз искам да кажа, че няма да спра дотук. Зная, 
че няма да ви бъде лесно, но аз ще сезирам всички органи, докато 
настъпи ред в тази сфера. 
 

Янко КОРЕНЧЕВ - реплика 
 Уважаеми г-н Йорданов, Вие разбирате, а мисля че и всички 
останали, това което  питаме общинските съветници, го правим 
единствено от загриженост към проблемите на града. Варна е 
туристически град. Ние разчитаме за увеличаване  приходите на 
гражданите главно по време на сезона. Няма туристически градове  в 
света, в които живота им да приключва в 20.00 часа, значи предстои ни 
сериозна работа с нашите граждани. Един морски град през лятото ако 
не започва своя живот след 22.00 часа,  Вие си представяте за какво става 
въпрос. Живеем в  град, в който искаме да удължим сезона от месец 
април до месец октомври, така че тези въпроси трябва много внимателно 
да ги обсъдим с гражданите, с всички структури, заедно да поемем 
отговорността Варна да става по-богата. Това са постигнали всички. 
Няма да цитирам европейски градове. Всичко се прави вечер, туриста 
пък и ние гражданите защо не като излезем вечер да пътуваме в чисти 
автобуси и в чисти тревни площи. Ние ще Ви подкрепим задачата не е 
лесна, някои казват, няма да ни накарате да работим вечер. Ще дойдат 
други, които ще работят. Благодаря. 
 
 

Христо КОНТРОВ - реплика 
 Г-н Йорданов, не отговорихте на второто ми предложение за 
бетоновозите. Настоявам действително да защитите действително това, 
което правите за чистотата на града. Това са основните замърсители, аз 
имам предложения дадени по съответния ред и до ген. Петров. Затова 
моля Ви, разгледайте ги но те се концентрират в две неща: Първо да се 
даде срок машините да бъдат технически изправни и освен това, там 



където излизат да има рампа за измиване и там където отиват където да 
излеят бетона, преди излизане също да има рампа за измиване. Така е 
във всички цивилизовани държави. Благодаря Ви. 

 
 

  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
 
 



 
 

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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 26 

от заседание проведено на 13.04.2005 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 
 - увеличаване капитала на фирма “Пазари”-ЕООД; 
 - повторен търг за лек автомобил собственост на фирма “Пазари”-
ЕООД; 
 - съгласие за покупка на специализиран автомобил тип Катафалка 
модел “Мерцедес” на фирма “Обреди”-ЕООД; 
 - продажба на търг на два автомобила собственост на “Общинска 
охранителна фирма”-ЕАД и закупуване на нови специализирани 
автомобили; 
 - определяне на цена за продажба на недвижим имот, представляващ 
УПИ ІІІ-1425, находящ се в ж.к. “Левски” кв. 18 по плана на 23-ти п.р.; 
 - приемане на ред и условия за провеждане на конкурс за продажба 
на недвижим имот представляващ УПИ ІІІ-1425, находящ се в ж.к. 
“Левски” кв. 18 по плана на 23-ти п.р.; 
 - предлагане на жилище под наем на Асоциация за психосоциална 
защита “Адаптация”; 
 - конкурс за продажба на търговски обекти, находящи се в търговски 
комплекси “Орехчето”, “Панелчето”, “Младост”; 
 - учредяване безвъзмездно право на ползване на фирма “Обреди”-
ЕООД на гробище Виница; 
 - прехвърляне на жилища от фонд “Настанени наематели” във фонд 
“Продажби”; 
 - прехвърляне на жилище от фонд “Резервен” във фонд “Настанени 
наематели”; 
 - връщане на жилище от фонд “Продажби” във фонд “Ведомствен”; 



 - корекция в чл. 35, ал. 4 от “Наредба за условията и реда за 
установяване на жилищните нужди на гражданите, настаняване и 
продажба на общински жилища”; 
 - приемане “Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество”; 
 - създаване на търговско дружество с общинско участие “Варна – 
кръстопът на цивилизацията”; 
 - реализиране на правителствената програма “Равен шанс за всички” 
– Модул-3 от проекта “Чаша мляко и закуска за децата от І-ІV клас” на 
територията на община Варна; 
 - откриване на производство за отчуждаване на ПИ № 2551 кв. І по 
плана на 21-ви п.р.(ж.к. “Бриз”-юг); 
 - учредяване безвъзмездно право на ползване на част от имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. “Съборни” № 24 в полза на Медицински 
университет като база за разкриване на Стоматологичен факултет и 
задължаване на Кмета на общината да предложи за вливане на “Медико-
техническа лаборатория-І-Варна”-ЕООД в “Стоматологичен център – І–
Варна” ЕООД. 
 - изграждане на подземни и надземни паркинги на територията на 
община Варна; 
 - ликвидиране на съсобственост на ул. “Пенчо Славейков” № 20. 

Докл.: Пл. НАЧКОВ – Председател 
ПК “Собственост и стопанство” 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1667-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 5, изр. 
1 ЗОС , чл. 137, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 6, ал. 1 и 
чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 4 от “Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества” и във връзка с предложение на Милко Тодоров – управител на 
“Пазари” ЕООД вх. РД 5-9901(43)/11.03.05 г. и предложение на Кмета на 
Община Варна вх. № РД 5-9901(43)/21.03.05 г., Общински съвет – Варна 
приема следното решение: 

1. Увеличава капитала на “Пазари” ЕООД – Варна от 452 900,00 
(четиристотин петдесет и две хиляди и деветстотин) лв. на 977 800 
(деветстотин седемдесет и седем хиляди и осемстотин) лв. чрез записване 



от едноличния собственик на капитала - Община Варна, на  нови 5 249 
дяла по 100 лева всеки по един. 

2.  За сметка на записаните дялове Община Варна внася в 
капитала на дружеството непарична вноска, представляваща имот-частна  
общинска собственост подробно описан в АЧОС № 3263/17.11.04 г., както 
следва: 1 420 кв. м. ид. ч.  от УПИ І- за пазар, целия с площ от 10 720 кв. 
м., находящ се в гр. Варна, ул. “Д-р Пискюлиев” в кв. 333 по плана на 9-ти 
подрайон на града, при съседи на имота: ул. “Ангел Кънчев”, ул. “Д-р 
Пискюлиев” и ул. “Дрин”. Останалите 9 300 кв. м. ид. ч. от УПИ І-за 
пазар, са включени в капитала на “Пазари” ЕООД. 

3. Оценката на непаричната вноска на Община Варна в капитала 
на “Пазари” ЕООД е в размер на 524 900,00 (петстотин двадесет и четири 
хиляди  и деветстотин) лв., съгласно експертна оценка, приета от 
Варненския окръжен съд в заседанието му на 23.02.05 г. по ф.д № 
2111/1996 г. 

4. Изменя чл. 6 от Устава на “Пазари” ЕООД, както следва: 
“Чл. 6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 977 800 

(деветстотин седемдесет и седем хиляди и осемстотин) лв., разпределени в 
9 778 (девет хиляди седемстотин седемдесет и осем) бр. дяла по 100(сто) 
лв. всеки един. 

   /2/  За сметка на участието си в дружеството, Община Варна внася 
в капитала на “Пазари” ЕООД непарична вноска, както следва: 

1. Имот-частна общинска собственост, подробно описан в АЧОС № 
3263/17.11.04 г., представляващ УПИ І- за пазар, целия с площ от 10 720 
кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. “Д-р Пискюлиев” в кв. 333 по плана на 
9-ти подрайон на града, при съседи на имота: ул. “Ангел Кънчев”, ул. “Д-р 
Пискюлиев” и ул. “Дрин”, на стойност 943 565, 70 (деветстотин 
четиридесет и три хиляди петстотин шестдесет и пет лева и седемдесет 
стотинки) лв. 

2. Дълготрайни материални активи на стойност  34 151 (тридесет и 
четири хиляди сто петдесет и един лева) лв., съгласно баланса на “Пазари” 
от 1996 г. – като стойността на непаричната вноска е определена по реда 
на “Наредба за оценка на имуществото на държавните и общинските 
предприятия при образуване и преобразуване в ЕТД с държавно 
имущество”. 

3. Разликата от 83.30 лв. /осемдесет и три лева и тридесет стотинки/ 
до пълния размер на капитала е внесена от Община Варна като 
допълнителна парична вноска на 30.01.2000 год.” 



5. Задължава Управителя на “Пазари” ЕООД – Варна в седем-
дневен срок от влизане на настоящото  решение в сила да извърши 
необходимите действия за вписване на горепосочените обстоятелства в 
търговския регистър на Варненския окръжен съд, както и да представи за 
прилагане към търговския регистър актуален устав на дружеството, 
съобразен с всички извършени промени към датата на вземане на 
настоящото решение. 

6. Задължава управителя на “Пазари” ЕООД – Варна, на 
основание чл. 73, ал. 5 от ТЗ да представи в  Службата по вписванията при 
Варненския районен съд към Агенцията по вписванията гр. София 
нотариално заверено извлечение от устава на дружеството, придружено с 
доказателства за правата на вносителя. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1668-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 

17, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД, и във връзка с докладна записка от “Пазари” 
ЕООД с вх. № ОС 5-2600(20)/23.02.05 г.,  Общински съвет – Варна решава 
еднолично търговско дружество с общинско имущество  “Пазари” ЕООД 
– Варна, да проведе повторен търг за продажба на ДМА - един брой лек 
автомобил, както следва: 

- АУДИ 80 2.3 Е., рег. № В 0660 АТ, рама № 
WAVZZ7RC7RA037398, двигател № NG154104 с начална цена 50 % по-
ниска от определената от лицензирания оценител – 6 850 лв. 

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

 1669-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  
докладна записка от Любчо Любчев – управител на “Обреди” ЕООД с вх. 
№ ОС 5-9901(16)/02.03.05 г., Общински съвет – Варна дава съгласие  на 
“Обреди” ЕООД  да закупи чрез пряко договаряне специализиран 
автомобил – тип “катафалка” модел “Мерцедес” производство след 1995 г. 
за обновяване на автомобилния си парк. 

 Средствата за закупуване на автомобила са от собствените средства 
на търговското дружество. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1670-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 

17, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД  и във връзка с докладна записка от 



“Общинска охранителна фирма” с вх. № ОС 5-9901(19)/25.03.05 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие: 

1. Да се проведе търг за продажба на ДМА – два броя леки 
автомобила: 

- Опел “Вектра” С ДНК В 7198 СХ, рама WOL000087N1214641, 
двигател 16SV02R88696; 

   - Фиат “Уно” с ДНК В 1113 СВ, рама ZFA14600000597290, 
двигател 0233538; 

2.Да се закупят два броя ДМА: 
- лек автомобил в добро техническо състояние за Групите за бързо 

реагиране; 
- лекотоварен автомобил в добро техническо състояние за 

групата за монтаж и експлоатация на сигнално-охранителната техника. 
По т. 1 от Решението пазарната цена на автомобилите да бъде 

определена от лицензиран-експерт оценител.  
По т. 2 от Решението средствата за закупуване на ДМА да  бъдат 

осигурени от собствени средства на търговското дружество и средствата, 
придобити от продажбата на двата леки автомобила. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1671-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС  Общински съвет – Варна  изважда от фонд “Настаняване наематели” 
жилище, находящо се в гр. Варна, ж.к “Вл. Варненчик”, бл. 406, вх. 23, ет. 
2, представляващо апартамент № 8, актувано с АОС № 2404/15.08.02 г. 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 40 от НРПУРОИ и 
във връзка с чл. 14, ал. 6 от ЗОС, Общински съвет – Варна дава съгласие 
Кметът на Община Варна да сключи договор за отдаване под наем на 
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к “Вл. 
Варненчик”, бл. 406, вх. 23, ет. 2, представляващ апартамент № 8 – 
предмет на АОС № 2404/15.08.02 г., състоящ се от три стаи, кухня, тоалет, 
баня, килер, коридор и два балкона със застроена площ 91,34 кв.м, заедно 
с прилежащата изба с площ 4,50 кв.м, с наемател Асоциация за 
психосоциална защита “Адаптация”, вписана в регистъра при ВОС по ф. 
д. № 3195/2000 г. и представляваща Сдружение с нестопанска цел, 
осъществяващо дейност в частна полза, за срок от 3(три) години. 
 Имотът ще се ползва за жилищни нужди, като “защитено жилище за 
страдащи от психични разстройства”. 



 Възлага на Кмета на Общината сключването на Договор с 
Асоциация за психосоциална защита “Адаптация” за отдаване под наем на 
гореописания имот за срок от 3 (три) години. 
 /за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1672-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 
35, ал. 1 от ЗОС, по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 5-
9300(19)/25.02.04 г., Общински съвет – Варна дава съгласие  да се проведе 
конкурс за продажбата на търговски обекти – сгради с постоянен статут, 
актувани като частна-общинска собственост в търговски комплекси: 
“Орехчето”,  “Панелчето” и  “Младост”  по ред и условия приети в 
Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, съгласно приложения № 1, № 2 и № 3 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 1673-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3 от 
“Наредбата за гробищните паркове на територията на Община Варна” чл. 
39, ал. 4 от ЗОС, Заповед № 0530/05.04.04 г. на Кмета на Община Варна, 
по предложение на Кмета на Общината с вх. № СС 3-1000(445)/14.02.04 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно 
право на ползване в полза на “Обреди” ЕООД, регистрирано по ф. д. № 
1244/1993 по описа на ВОС, със седалище и адрес на управление – гр. 
Врана, ул. “Крали Марко” № 3, данъчен № 1030013146, БУЛСТАТ 
813106564, представлявано и управлявано от Любчо Иванов Любчев – 
управител, ЕГН **********, върху имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Виница”, селищно образувание “Траката” – 
“Гробище Виница”, имот № 5863, кадастрален район 520, представляващ 
земя – “Гробище Виница” с площ 14 281 кв. м. и с начин на трайно 
ползване: “Гробище”. 
 Община Варна е собственик на имота съгласно АОС № 
3190/27.08.04 г. 
 Безвъзмездното право на ползване се учредява за срок  до 
съществуването на “Обреди” ЕООД, но не повече от  10 (десет) години. 
 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездното право на ползване с 
Управителя на “Обреди” ЕООД. 

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



 
1674-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 4-
1000(302)/11.03.05 г., Общински съвет – Варна изключва от фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” и включва във фонд “Жилища за продажба”, следното жилище: 

 
   ж.к/улица                          бл.         вх.           ет.         ап.               АОС 
ж.к “Дружба” - гарсониера  18         “В”           2         20-б           1604/00 г. 
 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

1675-2.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 4-
94.В(224)/11.03.05 г., Общински съвет – Варна изключва от фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” и включва във фонд “Жилища за продажба”, следните жилища: 

 
   ж.к/улица                         бл.         вх.           ет.         ап.               АОС 
ж.к “Вл. Варненчик”         204         4              9          123             1391/99 г. 
ж.к. “Възраждане”              73        “Д”           4            47             1140/99 г.   
  

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
1676-2.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 4-
94.М(252)/11.03.05 г., Общински съвет – Варна изключва от фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” и включва във фонд “Жилища за продажба”, следното жилище: 

 
   ж.к/улица                         бл.         вх.           ет.         ап.               АОС 
ул. “Д-р Железкова”          33           -              8           77               2214/01 г. 
 
Посочения АОС от 2001 г.  е съставен в резултат на проведена процедура 
за деактуване на горепосочения имот от държавна в общинска 
собственост. 
 



/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 1677-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 5-
94.Б(2)/25.02.05 г., Общински съвет – Варна решава жилище находящо се 
в гр. Варна, ул. “Петър Райчев”, бл. 4, вх. 3, ет. 1, ап. 3 да бъде изключено 
от фонд “Резервен” и включено във фонд “Жилища за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди”. 
 Наемателите на жилището да бъдат пренастанени от съответния 
район. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

  1678-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна отменя Решение № 994-3(18)/13.10.04 г., като изключва от 
фонд “Жилища за продажба” и връща във фонд “Ведомствен” жилището 
находящо се на ул. “Карамфил”, бл. 13, вх. “В”, ет. 6, ап. 99. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

  
1679-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна изменя чл. 35, ал. 4 от “Наредба за условията  и 
реда за установяване на жилищните нужди на гражданите, настаняване и 
продажба на общински жилища”, като текста придобива следния вид:    

Чл. 35, ал. 4: “Ведомствените жилища могат да бъдат закупувани от 
техните наематели, ако същите са работили непрекъснато на щатна 
длъжност в общината или районните администрации за срок не по-малък 
от 5 години и са били наематели на това жилище не по-малко от 2 
години” 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 1680-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и  чл. 22, ал. 1  от ЗМСМА, 
във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 5-9302(5)/28.01.05 г., 
Общински съвет – Варна приема “Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество”, съгласно 
приложение. 



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

както следва: 
 - Глава Първа “Общи разпоредби” 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 - Глава Втора “Управление на имоти и вещи – общинска 
собственост” 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 - Глава Трета “Ред за владение и управление на безстопанствените 
имоти на територията на община Варна” 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 - Глава Четвърта “Ред за провеждане на търг или конкурс с цел 
управление на имоти и вещи – общинска собственост” 
 /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 - Глава Пета “Предоставяне на помещения – частна общинска 
собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите 
партии” 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 като променя срока в чл. 38, ал. 3 от два на три месеца 
 - Глава Шеста “Предоставяне на помещения – частна общинска 
собственост за нуждите на общинските ръководства на синдикалните 
организации” 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 като променя срока в чл. 38, ал. 3 от два на три месеца 
 - Глава Седма “Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна 
общинска собственост без търг или конкурс на юридическите лица с 
нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза” 
 /за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 - Глава Осма “Отдаване под наем на вещи – частна общинска 
собственост” 
 /за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 - Глава Девета “Придобиване и разпореждане с имоти и вещи частна 
общинска собственост” 
 /за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 - Глава Десета “Придобиване, управление и разпореждане с 
общински земеделски земи, гори и земи от общински горски фонд” 
 /за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 - Глава Единадесета “Надзор и актуване на имоти – общинска 
собственост” 
 /за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 



 - Глава Дванадесета “Административно-наказателни разпоредби” 
 /за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 - “Преходни и заключителни разпоредби” 
 /за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
  
 
 1681-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна дава съгласие Община Варна да участва  чрез свой представител в 
учредително събрание за създаване на търговско дружество  “Варна – 
кръстопът на цивилизации” ООД и да стане съдружник в дружеството. 

На основание чл. 7 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - Варна 
упълномощава представителя на Община Варна в учредителното събрание 
на “Варна – кръстопът на цивилизации” ООД да гласува за следните 
решения: 

1. Седалището и адресът на управление на дружеството да бъдат 
– гр. Варна, бул. “Мария Луиза” № 41.  
 

2. Предметът на дейност на дружеството да бъде както следва:  
туроператорска и туристическа агентска дейност (след лиценз), търговско 
представителство и посредничество в страната и в чужбина в областта на 
туроператорската и туристическата агентска дейност, туристическа 
анимация, брокерска дейност в областта на туроператорската и 
туристическата агентска дейност, издателска дейност, PR – реклама, 
маркетингови проучвания в страната и чужбина.   
    

3. Дружеството да не се ограничава със срок или друго 
прекратително условие.  

 
4. Капиталът на дружеството да бъде в размер на 5 000 лв. и да е 

разпределен в 50 дяла по 100 лв.  
 
5. Дяловото участие на Община Варна в ООД да не бъде по-малко от 

76 % или 38 дяла от по 100 лв. Дяловете на Община Варна в ООД да се 
представляват от избран от Общинския съвет представител. 

6. Да гласува за избор на управител на дружеството както намери за 
добре, съобразно направените предложения на учредителното събрание. 



Общински съвет – Варна одобрява приложения към настоящото 
решение дружествен договор и упълномощава представителя на Община 
Варна да гласува за приемането му. 

 
 7. Общински съвет – Варна задължава Кмета на община Варна да 
извърши необходимите действия за свикване на учредително събрание за 
учредяване на “Варна – кръстопът на цивилизации” ООД. След 
учредяване на дружеството да извърши необходимите действия за 
регистрирането му в търговския  регистър на Варненски окръжен съд. 
 
 8. На основание чл. 7 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна 
избира за представител на Община Варна в общото събрание на “Варна – 
кръстопът на цивилизации” ООД Борислав Гуцанов Гуцанов с 
горепосочените правомощия, като задължава същия да информира 
Общински съвет – Варна за взетите решения на учредителното събрание и 
извършените след това действия. 
 /за – 27, против – 0, въздържали се – 11/ 

 
1682-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

221, т. 11 от ТЗ и по повод решение от ПК “Образование”, Общински 
съвет - Варна задължава съвета на директорите на “Ученическо и столово 
хранене” ЕАД да предоставят част от трапезарията на ученическите 
столове, разположени в общинските училища, за ползване от училищата 
във връзка с реализиране на правителствената програма “Равен шанс за 
всички” – Модул – 3 от проекта “Чаша мляко и закуска за децата от І – ІV 
клас”. 
 /за – 36, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

1683-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 23, ал. 1 във 
връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОС, и предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОС 5-9302(46)/25.02.05 г., Общински съвет – Варна открива 
производство по отчуждаване на ПИ № 2551, кв. І по плана на 21 п.р. (ж.. 
“Бриз – юг”). 

Съобразно влезлия в сила ПУП одобрен със Заповед № Г – 96/2001 
г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е предвидено 
реализиране на мероприятие: “озеленяване и улица” – публична-общинска 
собственост. 



Собственик на ПИ 2551=2288 по плана на жк. “Бриз - юг” с площ 
505 кв. м е Йордан Димитров Петров, съгласно нотариален акт № 45, т. 2, 
рег. № 5641, д. № 229/2002 г. 

Пазарната цена на описания имот, определена от лицензиран 
експерт оценител, е в размер на 59 899 лв. Данъчната оценка на имота по 
удостоверение изх. № 2940/01.02.05 г. на ТДД – Варна е 10786.20 лв.  

Съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗОС обезщетението е в размер на пазарната 
оценка, която е по-висока от данъчната. Финансова обосновка на 
предложението за отчуждаване е направена с писмо № ОСР 5-
9303(3)/11.01.05 г. от Дирекция “Финанси и бюджет” при Община Варна. 

За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
2148/23.07.03 г. с влязла в сила Заповед Г – 96/01 г. от отдел “Кадастър и 
регулация” при Община Варна и е взето решение № 04-10.03 г. на 
комисията по отчуждаване и обезщетяване при Община Варна. 

Община Варна дължи парично обезщетение на собственика на 
имота г-н Петров в размер на 59 899 лв., определено от лицензиран 
оценител чрез изготвяне на пазарна оценка. 

 Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл. 25, ал. 2 от 
ЗОС издаването на Заповед за отчуждаване и връчването й на собственика 
по реда на ГПК, в 14 (четиринадесет) дневен срок от приемане на 
настоящото решение. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1684-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 

т. 7,  чл. 147, ал. 2 от ТЗ  и във връзка с Решение № 771-2-2(15)/21.07.04 г., 
Общински съвет – Варна, в качеството си на едноличен собственик на 
капитала на “Стоматологичен център 1 Варна” ЕООД със седалище Варна, 
бул. “Съборни” № 24, вписано в Търговския регистър, воден при 
Варненския окръжен съд по ф. д. № 4311/1999 г., решава да бъде учредено 
безвъзмездно право на ползване на Медицинския университет “Проф. д-р 
Параскев Стоянов”, гр. Варна, ул. “Марин Дринов”, № 55, като база за 
разкриване на стоматологичен факултет към медицинския университет 
върху част от осеметажна сграда, включена в капитала на дружеството, 
както следва: 

1. четвърти етаж с площ 387 кв.м; 
2. пети етаж с площ 387 кв. м; 
3. шести етаж с площ 387 кв. м.; 



4. седми етаж с площ 387 кв. м; 
5. осми етаж с площ 387 кв.м.; 
6. част от втори етаж (ниско тяло) представляваща заседателна 

зала с площ 115 кв.м. 
Правото на ползване да се учреди за срок от 10 год.  
На основание чл. 141, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

задължава управителя на “Стоматологичен център 1 – Варна” ЕООД в 10 
дневен срок от вземане на горното решение да сключи договор за 
учредяване на безвъзмездно право на ползване върху описаните имоти, 
като същият се впише в Службата по вписванията при Варненски районен 
съд към Агенцията по вписванията – гр. София. 

/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1685-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Общината да 
извърши правен и икономически анализ на представени инвестиционни 
проекти за изграждането на подземни и надземни паркинги, да проведе 
преговори с потенциални инвеститори и предложи конкретна форма на 
сделка или учредяване на търговско дружество, като Общински съвет – 
Варна счита, че във връзка с изпълнението на настоящото решение могат 
да се сключват разпоредителни сделки с общинско имущество, 
предвидени в ЗОС, както и  да бъдат създавани търговски дружества с 
участието на Община Варна. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1686-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 108, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от НРПУРОИ, и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  ОСР 4-94.К(4)/06.04.05 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие за ликвидиране на 
съсобственост, чрез продажба на правото на собственост на Община 
Варна върху 1/8 идеална част от дворно място, цялото с площ 233 кв. м., 
съставляващо парцел Х-4 в кв. 585 по плана на 14 п.р. на гр. Варна и ½ ид. 
ч. от жилище, включено в  І-ви реален дял: масивна жилищна сграда със 
ЗП 52,71 кв. м. и входно антре със ЗП 5,47 кв. м., находящи се в гр. Варна, 
ул. “Пенчо Славейков” № 20, описани в АОС № 925/16.12.1998 г., на 
съсобственика  - Костадин Христов Димитров. 
 Ликвидирането на съсобственост да се извърши чрез продажба на 
общинската част от имота, по цени както следва: 



- земя (1/8 ид. ч.) – 5 990 (пет хиляди деветстотин и деветдесет лв.) 
лв. по пазарна цена определена от лицензиран експерт-оценител; 

- жилище (1/2 ид. ч) – 5 189. 50 ( пет хиляди сто осемдесет и девет 
лв. и петдесет ст.) лв., определена по данъчна оценка;  

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на Договор със съсобственика Костадин Христов Димитров. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
 

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

 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 26 

от заседание проведено на 13.04.2005 г. 
по точка трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от общински съветници за 

предсрочно прекратяване на пълномощията на районния кмет на район 
“Одесос” Димо Добрев Николов. 

Докл.:  Ап. ДИМИТРОВ – Председател ОбС 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 46 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1687-3. На основание чл. 42а, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна прекратява предсрочно пълномощията на Димо Добрев Николов 
като кмет на район “Одесос” в гр. Варна, по предложение на 28 общински 
съветници. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 8, въздържали се – 8, отсъстват – 5/ 
  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 26 

от заседание проведено на 13.04.2005 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно:  
- предложения за опрощаване на финансови задължения от граждани 

до Президента на Република България; 
- разглеждане на молби от граждани за освобождаване от заплащане 

на такса смет. 
Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – 
Председател ПК “Финанси и бюджет” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 37 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1688-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с молба 
вх. № 94-00-689/02.02.2005 г. и писмо вх. № 94-00-689/04.02.2005 г. от 
Администрацията на Президентството Общински съвет – Варна предлага 
на Президента на Република България да не опрости задължението на 
ДАНИЛ АФАНАСИЕВИЧ УШЕВ от гр. Варна, ул. “Патриарх Евтимий” 
№ 17 “А”. 

/за – 31, против – 1, въздържали се – 2/ 
 

1689-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с молба 
вх. № 94-00-18/03.01.2005 г. и писмо вх. № 94-00-18/18.01.2005 г. от 
Администрацията на Президентството Общински съвет – Варна предлага 
на Президента на Република България да не опрости задължението на 
ВАЛЕНТИН ЖЕЛЯЗКОВ ВЪЛЧЕВ от гр. Варна, ул. “Дунавски лебед” № 
12, ап. 8. 

/за – 28, против – 2, въздържали се – 4/ 



1690-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с молба 
вх. № 94-00/5421/03.12.2004 г. и писмо вх. № 94-00/5421/13.12.2004 г. от 
Администрацията на Президентството Общински съвет – Варна предлага 
на Президента на Република България да не опрости задължението на 
МАРИАНА ИВАНОВА ЧЕРНАЕВА от гр. Варна, ж.к. “Владислав 
Варненчик”, бл. 8, вх. 4, ет. 1, ап. 2. 

/за – 30, против – 3, въздържали се – 3/ 
 
 
1691-4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с молба 

вх. № 94-00-4823/21.10.2004 г. и писмо вх. № 94-00/4823/27.10.2004 г. от 
Администрацията на Президентството Общински съвет – Варна предлага 
на Президента на Република България да не опрости задължението на 
РУЖДИ АХМЕД СЮЛЕЙМАН от гр. Варна, ул. “Розова долина” № 58, 
ет. 4, ап. 8. 

/за – 29, против – 4, въздържали се – 4/ 
 
 
1692-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.А/11/30.03.2005 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава АТАНАС ДИМИТРОВ ПЕТРОВ 
от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.   

/за – 30, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

1693-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.С/12/21.03.2005 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава СВЕТЛАНА ИВАНОВА 
ДЮЛГЕРОВА от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
периода 2004 г. и 2005 г.  

/за – 29, против – 0, въздържали се – 2/ 
 

1694-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.З/1/15.03.2005 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава ЗЛАТКА ДИМИТРОВА 
ПЕТРОВА от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 2/ 



 
 

1695-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молби с вх. №№.ОС-5-94.Т/7/01.03.2005 г., 
РД-4-94.Т(16)29.10.2004 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
ТОДОР ИВАНОВ АНГЕЛОВ от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2004 г. и 2005 г. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 1/ 
  

1696-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.П/9/28.02.2005 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава ПЕТРАНКА ГОСПОДИНОВА 
ИВАНОВА от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 
г. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 2/ 
  
 

1697-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.К/1/21.02.2005 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава КИРИЛ АНГЕЛОВ ХРИСТОВ 
от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 2/ 
  

1698-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.П/8/24.02.2005 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава ПЕТКАНА ДИМИТРОВА 
ДИМИТРОВА от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2005 г. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 2/ 
  

1699-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.М/3/02.02.2005 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава МОНЧО МИТЕВ ЛАСКОВ от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г. 



/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 
  

1700-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.П/5/10.02.2005 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава ПРОДАН КИРЧЕВ ПРОДАНОВ 
и МАРИЯ КИРИЛОВА БЛЪСКОВА от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2005 г. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
1701-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.Л/1/07.02.2005 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава ЛИДА  ДИМИТРОВА 
КОСТАДИНОВА от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2005 г. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
1702-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.Т/4/07.02.2005 г., 
Общински съвет – Варна не освобождава ТЕОДОРА ДИМИТРОВА 
СИПСЕВА от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
  
 

1703-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка със становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № ФБ-5-9302(5)24.02.2005 г. и жалба с вх. №.ОС-5-
94.В/2/07.01.2005 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
ВИОЛЕТКА ДИМИТРОВА КОЛЧЕВА от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2005 г. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 
  
 

1704-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка със становище от Дирекция “Финанси и 



бюджет” № ФБ-5-9302(5)24.02.2005 г. и писмо с вх. №.ОС-5-
2400/6/01.02.2005 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
Изпълнителна агенция “Социални дейности на МО” от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г. на имот, представляващ 
военно общежитие, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” – парцел 
І на промишлена зона планова, по плана на гр. Варна. 

/за – 33, против – 1, въздържали се – 1/ 
  
 

1705-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка със становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № ФБ-5-9302(6)24.02.2005 г. и жалба с вх. №.ОС-5-
94.А/17/31.01.2005 г., Общински съвет – Варна не освобождава АЛБЕНА 
ПЕТРОВА ИЛИЕВА от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2005 г. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
1706-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка със становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № ФБ-5-9302(6)24.02.2005 г. и молба с вх. №.РД-5-
94.П/15/09.02.2005 г., Общински съвет – Варна не освобождава ПАВЕЛ 
СТЕФАНОВ АТАНАСОВ от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2005 г. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
1707-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка със становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № РД-5-9302(4)19.01.2005 г. и молба с вх. №.РД-4-
94.Н/169/29.12.2004 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
НИКОЛАЙ МИТКОВ НИКОЛОВ от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2005 г. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

 
1708-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 



Община Варна и във връзка със становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № РД-5-9302(4)19.01.2005 г. и жалба с вх. №.РД-4-
94.М/290/29.12.2004 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
МЛАДЕН НИКОЛОВ КОПАНОВ от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2005 г. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 1/ 
  

1709-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка със становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № РД-5-9302(4)19.01.2005 г. и молба с вх. №.РД-4-
94.П/157/30.12.2004 г., Общински съвет – Варна не освобождава 
ПЕТРАНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2005 г. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
1710-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка със становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № РД-5-9302(4)19.01.2005 г. и молба с вх. №.РД-4-
9100/650/30.12.2004 г., Общински съвет – Варна не освобождава ИВАНКА 
ИВАНОВА ИВАНОВА и ДИМИТЪР ЛАМБЕВ ИВАНОВ от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
1711-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка със становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” № ОС-5-94.С(5)24.02.2005 г. и молба с вх. №.ОС-5-
94.С/5/25.01.2005 г., Общински съвет – Варна не освобождава СТЕФАН 
ПАНОВ СТЕФАНОВ от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2005 г. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
1712-4. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка със  становище от Дирекция “Финанси и 
бюджет” с вх. № ОС-5-2400(3)24.02.05 г. Общински съвет – Варна не 



освобождава от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 
г. лицата, съгласно приложение  № 1. 
  

/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

    
 
       

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

     В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 26 

от заседание проведено на 13.04.2005 г. 
по точка пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия 

за приватизация и следприватизационен контрол. 
 

Докл.: Д. ГАБРОВСКА – Председател на Комисия 
за приватизация и следприватизационен контрол 
 

Общ брой присъсстващи общински съветници – 44 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1713-5. 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 
предвидени за приватизация обекти, както следва: 
 1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.“Софроний Врачански” №26 по АОС №2916/ 
30.01.2004 г., изготвен от Жасмина Стойкова Стойкова – правоспособен 
юрист. 
 2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Софроний 
Врачански” № 26 по АОС №2916/ 30.01.2004г., изготвени от Диана 
Георгиева Пенева – лицензиран оценител. 
 3. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.“Велико Христов” № 43 по АОС № 54/ 
06.02.1997 г., изготвен от Мария Атанасова Бянова – правоспособен 
юрист. 



 4. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Велико Христов” 
№43 по АОС №54/06.02.1997г., изготвени от Кичка Тодорова Станева – 
лицензиран оценител. 

5. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.“Младост” блок 148а, ет.1  по АОС №949/ 
14.01.1999г., изготвен от Меглена Костадинова Младенова – 
правоспособен юрист. 
 6. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Младост” блок 
148а, ет.1  по АОС №949/14.01.1999г., изготвени от “Трафикконсулт БГ” 
ЕООД – лицензиран оценител. 

7. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.“Шейново” №24 по АОС №62/24.02.1997г., 
изготвен от Кремена Петрова Ангелова – правоспособен юрист. 
 8. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Шейново” №24 по 
АОС №62/24.02.1997г., изготвени от Консорциум “Бизнес консулт BG” – 
лицензиран оценител. 

9. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.“Княз Борис І” №46 по АОС №3211/ 
17.11.2004г. – кафе-бар, изготвен от Томина Николова Томова – 
правоспособен юрист. 
 10. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Княз Борис І” 
№46 по АОС №3211/17.11.2004г. – кафе-бар, изготвени от ЕТ “Ренита – 
Таня Панайотова” – лицензиран оценител. 

11. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.“Княз Борис І” №46 по АОС №3211/ 
17.11.2004г. – помещение вляво от входа /бивши два магазина/, изготвен 
от Жасмина Николаева Николова – правоспособен юрист. 
 12. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Княз Борис І” 
№46 по АОС №3211/ 17.11.2004г. – помещение вляво от входа /бивши два 
магазина/, изготвени от инж. Пенка Йорданова Димитрова – лицензиран 
оценител. 

13. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.“Преслав” №20 по АОС №466/01.12.1997г. – 
ателие №1, изготвен от София Георгиева Разсолкова – правоспособен 
юрист. 



 14. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Преслав” №20 по 
АОС №466/01.12.1997г. – ателие №1, изготвени от инж. Ангелин 
Атанасов Георгиев – лицензиран оценител. 

15. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.“Преслав” №20 по АОС №466/01.12.1997г. – 
ателие №2, изготвен от Юлияна Атанасова Боева – правоспособен юрист. 
 16. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Преслав” №20 по 
АОС №466/01.12.1997г. – ателие №2, изготвени от “Кронос” ООД – 
лицензиран оценител. 

17. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.“Преслав” №20 по АОС №466/01.12.1997г. – 
ателие №3, изготвен от Милко Славов Иванов – правоспособен юрист. 
 18. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Преслав” №20 по 
АОС №466/01.12.1997г. – ателие №3, изготвени от Цвета Василева 
Вълчева – лицензиран оценител. 

19. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.“Цариброд” №23-А по АОС №3315/ 
10.03.2005г., изготвен от Иван Василев Карабоев – правоспособен юрист. 
 20. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Цариброд” №23-А 
по АОС №3315/ 10.03.2005г., изготвени от “Галакт” ООД – лицензиран 
оценител. 
 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 29, против – 0, въздържали се – 15, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1714-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.32, ал.3, т.1 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение №1648-4-
1/25/23.03.2005г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Софроний Врачански”  
№26 по АОС №2916/30.01.2004год. и представляващ магазин със 
застроена площ 50,16кв.м., мецанин към магазина със застроена площ 
74,40кв.м., изба към магазина с площ 63,50кв.м. и 45,75% идеални части 
от общите части на сградата и от правото на строеж, Общински съвет–
Варна реши: 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Софроний 
Врачански”  №26 по АОС №2916/30.01.2004год. и представляващ магазин 
със застроена площ 50,16кв.м., мецанин към магазина със застроена площ 
74,40кв.м., изба към магазина с площ 63,50кв.м. и 45,75% идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж при начална тръжна цена 
130 000лв. /сто и тридесет хиляди лева/. 

2. Определя стъпка за наддаване в размер на 2 000лв. /две хиляди лева/. 
3. Определя депозит в размер на 13 000лв. /тринадесет хиляди лева/, 

платими по сметка № 5023879638, банков код: 79078081 при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

4. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. проект на договор за продажба на обекта на търга; 
4.3. информационен меморандум; 
4.4. декларация за извършен оглед на обекта; 
4.5. декларация за запознаване с тръжните условия; 
4.6. декларация за конфиденциалност; 

4.7. 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, като комплекта тръжни 
документи се получава в стая 1205, етаж XІІ в сградата на Община Варна, 
срещу представяне на документ за платени 500лв. /петстотин лева/ по сметка          
№ 3023879629, БИН: 7444520007 и банков код: 79078081 при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 12.30 часа на 10-я ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.   

5. Определя срок за извършване на оглед на обекта в рамките на всеки 
работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация 



до 15.30 часа на 10-я ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

6. Търгът да се проведе на 16-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, като тръжните документи се депозират в запечатан 
непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 
16.30 часа на 10-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

7. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

 7.1. заявление за участие; 
 7.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

/оригинал или нотариално заверено копие/ и копие на документ за 
самоличност за физически лица /заверено от участника/; 

 7.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 13 000лв. 
/тринадесет хиляди лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 
79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

    7.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 
7444520007 и банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна. 

   7.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
              7.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения от 

съответната данъчна служба; 
             7.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за 

наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове; 
 7.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
 7.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 

           7.10. декларация за конфиденциалност; 
 7.11. 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 

         7.12. документ за данъчна регистрация – копие заверено от 
съответната данъчна служба и БУЛСТАТ – копие заверено от участника /за 
юридически лица/; 

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

8. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
 8.1. са подадени след 16.30 часа на 10-я ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 



 8.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
 8.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
 8.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
 8.5. не съдържат който и да е документите, посочени в точка 7. 
9. В случай, че сроковете за закупуване и подаване на документите 

изтичат в почивни или неработни дни, то кандидатите закупуват и подават 
документи в първия работен ден след изтичане на определените срокове. 
Провеждането на публичния търг с явно наддаване в тези случаи се извършва 
в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на документи. 

10. Публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие 
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите. 

11. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица 
Георгиева, Иван Славков, Аврам Тодоров и Петко Бойновски; резервни 
членове: Борислав Гуцанов и Пламен Начков и възнаграждение, съгласно 
чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер 100лв. /сто лева/. 

12. 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. 

13. 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.  

14. 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. 
 

 /за – 30, против – 1, въздържали се – 4/ 
 
 

  



1715-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.32, ал.3, т.1 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение №1649-4-
1/25/23.03.2005г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Велико Христов”  №43 по 
АОС №54/06.02.1997год. и представляващ помещения на І-я етаж от 
жилищен блок със застроена площ 98,71кв.м., заедно с 2,5286% идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, Общински 
съвет–Варна реши: 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Велико Христов”  
№43 по АОС №54/06.02.1997год. и представляващ помещения на І-я етаж 
от жилищен блок със застроена площ 98,71кв.м., заедно с 2,5286% 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж при 
начална тръжна цена 132 000лв. /сто тридесет и две хиляди лева/. 

2. Определя стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. /три хиляди 
лева/. 

3. Определя депозит в размер на 13 200лв. /тринадесет хиляди и 
двеста лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 79078081 при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

4. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. проект на договор за продажба на обекта на търга; 
4.3. информационен меморандум; 
4.4. декларация за извършен оглед на обекта; 
4.5. декларация за запознаване с тръжните условия; 
4.6. декларация за конфиденциалност; 
4.7. 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, 

като комплекта тръжни документи се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/ по сметка          № 3023879629, БИН: 7444520007 и банков 
код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 12.30 
часа на 10-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.   

5. Определя срок за извършване на оглед на обекта в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна 
документация до 15.30 часа на 10-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”. 



6. Търгът да се проведе на 16-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, като тръжните документи се депозират в запечатан 
непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 
16.30 часа на 10-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

7. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

 7.1. заявление за участие; 
 7.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

/оригинал или нотариално заверено копие/ и копие на документ за 
самоличност за физически лица /заверено от участника/; 

 7.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 13 200лв. 
/тринадесет хиляди и двеста лева/, платими по сметка № 5023879638, банков 
код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

    7.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 
7444520007 и банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна. 

   7.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
              7.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения 

от съответната данъчна служба; 
             7.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за 

наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове; 
 7.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
 7.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
           7.10. декларация за конфиденциалност; 
 7.11. 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 

         7.12. документ за данъчна регистрация – копие заверено от 
съответната данъчна служба и БУЛСТАТ – копие заверено от участника /за 
юридически лица/; 

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

8. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
 8.1. са подадени след 16.30 часа на 10-я ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 
 8.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
 8.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 



 8.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
 8.5. не съдържат който и да е документите, посочени в точка 7. 
9. В случай, че сроковете за закупуване и подаване на документите 

изтичат в почивни или неработни дни, то кандидатите закупуват и подават 
документи в първия работен ден след изтичане на определените срокове. 
Провеждането на публичния търг с явно наддаване в тези случаи се извършва 
в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на документи. 

10. Публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 
изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите. 

11. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица 
Георгиева, Борислав Гуцанов, Тодор Мутафов и Петко Бойновски; резервни 
членове: Георги Ташков и Илия Кафалийски и възнаграждение, съгласно 
чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер 100лв. /сто лева/. 

12. 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. 

13. 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.  

14. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и 
придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена. 

 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 33, против – 0, въздържали се – 9, отсъстват – 9/ 

 
 

1716-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.32, ал.3, т.1 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК, чл.5 и чл.6, ал.1 от 



Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение №1650-4-
1/25/23.03.2005г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост” блок 148а, ет.1 по 
АОС №949/14.01.1999год. и представляващ помещение – амбулатория за 
индивидуална практика за първична медицинска помощ със застроена площ 
43,21кв.м., изба със светла площ 2,26кв.м. и 1,1894% идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж, Общински съвет–Варна 
реши: 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация 
на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост” 
блок 148а, ет.1 по АОС №949/14.01.1999год. и представляващ помещение 
– амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ 
със застроена площ 43,21кв.м., изба със светла площ 2,26кв.м. и 1,1894% 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж при 
начална тръжна цена 35 000лв. /тридесет и пет хиляди лева/. 

2. Определя стъпка за наддаване в размер на 1 000лв. /хиляда лева/. 
3. Определя депозит в размер на 3 500лв. /три хиляди и петстотин 

лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 79078081 при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 11-я ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

4. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. проект на договор за продажба на обекта на търга; 
4.3. информационен меморандум; 
4.4. декларация за извършен оглед на обекта; 
4.5. декларация за запознаване с тръжните условия; 
4.6. декларация за конфиденциалност; 
4.7. 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, 

като комплекта тръжни документи се получава в стая 1205, етаж XІІ 
в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 
500лв. /петстотин лева/ по сметка          № 3023879629, БИН: 7444520007 и 
банков код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
до 12.30 часа на 11-я ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”.   

5. Определя срок за извършване на оглед на обекта в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна 
документация до 15.30 часа на 11-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”. 



6. Търгът да се проведе на 17-я ден от обнародването на решението 
в “Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, като тръжните документи се депозират в запечатан 
непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 
16.30 часа на 11-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

7. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

 7.1. заявление за участие; 
 7.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

/оригинал или нотариално заверено копие/ и копие на документ за 
самоличност за физически лица /заверено от участника/; 

 7.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 500лв. 
/три хиляди и петстотин  лева/, платими по сметка № 5023879638, банков 
код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

    7.4. платежен документ за закупена тръжна документация в 
размер на 500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 
7444520007 и банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна. 

   7.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
              7.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения 

от съответната данъчна служба; 
             7.7. удостоверение от Националния осигурителен институт 

за наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове; 
 7.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
 7.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
           7.10. декларация за конфиденциалност; 
 7.11. 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 

         7.12. документ за данъчна регистрация – копие заверено от 
съответната данъчна служба и БУЛСТАТ – копие заверено от участника /за 
юридически лица/; 

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

8. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
 8.1. са подадени след 16.30 часа на 11-я ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 
 8.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
 8.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 



 8.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
 8.5. не съдържат който и да е документите, посочени в точка 7. 
9. В случай, че сроковете за закупуване и подаване на документите 

изтичат в почивни или неработни дни, то кандидатите закупуват и подават 
документи в първия работен ден след изтичане на определените срокове. 
Провеждането на публичния търг с явно наддаване в тези случаи се извършва 
в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на документи. 

10. Публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие 
с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите. 

11. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица 
Георгиева, Георги Ташков, Илия Кафалийски и Петко Бойновски; резервни 
членове: Диан Даскалов и Десислава Калоянова и възнаграждение, съгласно 
чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер 100лв. /сто лева/. 

12. 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. 

13. 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.  

14. 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. 

 
/за – 36, против – 2, въздържали се – 5/ 
 
 

1717-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.32, ал.3, т.1 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение №1651-4-



1/25/23.03.2005г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Шейново” №24 по АОС 
№62/24.02.1997год. и представляващ партер – пекарна и склад с обща 
площ 61,40кв.м. и първи етаж – месалня, съблекалня и баня с обща площ 
69,60кв.м., изба с площ 20,65кв.м. и 63,25% идеални части от общите 
части на сградата и 40,59% идеални части от дворно място, цялото с площ 
190,00кв.м., Общински съвет–Варна реши: 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Шейново” №24 
по АОС №62/24.02.1997год. и представляващ партер – пекарна и склад с 
обща площ 61,40кв.м. и първи етаж – месалня, съблекалня и баня с обща 
площ 69,60кв.м., изба с площ 20,65кв.м. и 63,25% идеални части от 
общите части на сградата и 40,59% идеални части от дворно място, цялото 
с площ 190,00кв.м. при начална тръжна цена 165 000лв. /сто шестдесет и пет 
хиляди лева/. 

2. Определя стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди 
лева/. 

3. Определя депозит в размер на 16 500лв. /шестнадесет хиляди и 
петстотин лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 79078081 при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 11-я ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

4. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. проект на договор за продажба на обекта на търга; 
4.3. информационен меморандум; 
4.4. декларация за извършен оглед на обекта; 
4.5. декларация за запознаване с тръжните условия; 
4.6. декларация за конфиденциалност; 
4.7. 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, 

като комплекта тръжни документи се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/ по сметка          № 3023879629, БИН: 7444520007 и банков 
код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 12.30 
часа на 11-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.   

5. Определя срок за извършване на оглед на обекта в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна 
документация до 15.30 часа на 11-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”. 



6. Търгът да се проведе на 17-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, като тръжните документи се депозират в запечатан 
непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 
16.30 часа на 11-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

7. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

 7.1. заявление за участие; 
 7.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

/оригинал или нотариално заверено копие/ и копие на документ за 
самоличност за физически лица /заверено от участника/; 

 7.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 16 500лв. 
/шестнадесет хиляди и петстотин лева/, платими по сметка № 5023879638, 
банков код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

    7.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 
7444520007 и банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна. 

   7.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
              7.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения 

от съответната данъчна служба; 
             7.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за 

наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове; 
 7.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
 7.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
           7.10. декларация за конфиденциалност; 
 7.11. 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 

         7.12. документ за данъчна регистрация – копие заверено от 
съответната данъчна служба и БУЛСТАТ – копие заверено от участника /за 
юридически лица/; 

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

8. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
 8.1. са подадени след 16.30 часа на 10-я ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 
 8.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
 8.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 



 8.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
 8.5. не съдържат който и да е документите, посочени в точка 7. 
9. В случай, че сроковете за закупуване и подаване на документите 

изтичат в почивни или неработни дни, то кандидатите закупуват и подават 
документи в първия работен ден след изтичане на определените срокове. 
Провеждането на публичния търг с явно наддаване в тези случаи се извършва 
в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на документи. 

10. Публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 
изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите. 

11. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица 
Георгиева, Диан Даскалов, Десислава Калоянова и Петко Бойновски; 
резервни членове: Кремена Йорданова 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 100лв. /сто лева/. 

12. 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. 

13. 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.  

14. 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. 
 
 /за – 36, против – 0, въздържали се -1/ 
 
 

1718-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.32, ал.3, т.1 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение №1652-4-



1/25/23.03.2005г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Княз Борис І” №46 по 
АОС №3211/17.11.2004год. и представляващ кафе – бар със застроена 
площ 102,70кв.м. и 16,34% идеални части от общите части на сградата, от 
избен етаж, от таван и от дворно място, цялото с площ 371,00кв.м., 
Общински съвет–Варна реши: 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Княз Борис І” 
№46 по АОС №3211/17.11.2004год. и представляващ кафе – бар със 
застроена площ 102,70кв.м. и 16,34% идеални части от общите части на 
сградата, от избен етаж, от таван и от дворно място, цялото с площ 
371,00кв.м. при начална тръжна цена 330 000лв. /триста и тридесет хиляди 
лева/. 

2. Определя стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди 
лева/. 

3. Определя депозит в размер на 33 000лв. /тридесет и три хиляди 
лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 79078081 при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 12-я ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

4. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. проект на договор за продажба на обекта на търга; 
4.3. информационен меморандум; 
4.4. декларация за извършен оглед на обекта; 
4.5. декларация за запознаване с тръжните условия; 
4.6. декларация за конфиденциалност; 
4.7. 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, 

като комплекта тръжни документи се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/ по сметка          № 3023879629, БИН: 7444520007 и банков 
код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 12.30 
часа на 12-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.   

5. Определя срок за извършване на оглед на обекта в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна 
документация до 15.30 часа на 12-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”. 

6. Търгът да се проведе на 18-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в сградата на 



Община Варна, като тръжните документи се депозират в запечатан 
непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 
16.30 часа на 12-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

7. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

 7.1. заявление за участие; 
 7.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

/оригинал или нотариално заверено копие/ и копие на документ за 
самоличност за физически лица /заверено от участника/; 

 7.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 33 000лв. 
/тридесет и три хиляди лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 
79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

    7.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 
7444520007 и банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна. 

   7.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
              7.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения 

от съответната данъчна служба; 
             7.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за 

наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове; 
 7.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
 7.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
           7.10. декларация за конфиденциалност; 
 7.11. 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 

         7.12. документ за данъчна регистрация – копие заверено от 
съответната данъчна служба и БУЛСТАТ – копие заверено от участника /за 
юридически лица/; 

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

8. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
 8.1. са подадени след 16.30 часа на 12-я ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 
 8.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
 8.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
 8.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
 8.5. не съдържат който и да е документите, посочени в точка 7. 



9. В случай, че сроковете за закупуване и подаване на документите 
изтичат в почивни или неработни дни, то кандидатите закупуват и подават 
документи в първия работен ден след изтичане на определените срокове. 
Провеждането на публичния търг с явно наддаване в тези случаи се извършва 
в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на документи. 

10. Публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 
изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите. 

11. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица 
Георгиева, Светлан Златев, Бранимир Балачев и Петко Бойновски; резервни 
членове: Иван Иванов и Гергана Господинова и възнаграждение, съгласно 
чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер 100лв. /сто лева/. 

12. 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. 

13. 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.  

14. 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. 

 
/за – 36, против – 1, въздържали се – 5/ 
 
 
 
1719-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.32, ал.3, т.1 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение №1653-4-
1/25/23.03.2005г. за откриване на процедура за приватизация на общински 



нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Княз Борис І” №46 по 
АОС №3211/17.11.2004год. и представляващ помещение вляво от входа 
/бивши два магазина/ с площ 35,90кв.м. и 5,71% идеални части от общите 
части на сградата, от избен етаж, от таван и от дворно място, цялото с 
площ 371,00кв.м., Общински съвет–Варна реши: 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Княз Борис І” 
№46 по АОС №3211/17.11.2004год. и представляващ помещение вляво от 
входа /бивши два магазина/ с площ 35,90кв.м. и 5,71% идеални части от 
общите части на сградата, от избен етаж, от таван и от дворно място, 
цялото с площ 371,00кв.м. при начална тръжна цена 100 000лв. /сто хиляди 
лева/. 

2. Определя стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. /три хиляди 
лева/. 

3. Определя депозит в размер на 10 000лв. /десет хиляди лева/, 
платими по сметка   № 5023879638, банков код: 79078081 при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 12-я ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

4. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. проект на договор за продажба на обекта на търга; 
4.3. информационен меморандум; 
4.4. декларация за извършен оглед на обекта; 
4.5. декларация за запознаване с тръжните условия; 
4.6. декларация за конфиденциалност; 
4.7. 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, 

като комплекта тръжни документи се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/ по сметка          № 3023879629, БИН: 7444520007 и банков 
код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 12.30 
часа на 12-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.   

5. Определя срок за извършване на оглед на обекта в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна 
документация до 15.30 часа на 12-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”. 

6. Търгът да се проведе на 18-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, като тръжните документи се депозират в запечатан 



непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 
16.30 часа на 12-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

7. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

 7.1. заявление за участие; 
 7.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

/оригинал или нотариално заверено копие/ и копие на документ за 
самоличност за физически лица /заверено от участника/; 

 7.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 10 000лв. 
/десет хиляди лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 79078081 
при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

    7.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 
7444520007 и банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна. 

   7.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
              7.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения 

от съответната данъчна служба; 
             7.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за 

наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове; 
 7.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
 7.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
           7.10. декларация за конфиденциалност; 
 7.11. 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 

         7.12. документ за данъчна регистрация – копие заверено от 
съответната данъчна служба и БУЛСТАТ – копие заверено от участника /за 
юридически лица/; 

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

8. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
 8.1. са подадени след 16.30 часа на 12-я ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 
 8.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
 8.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
 8.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
 8.5. не съдържат който и да е документите, посочени в точка 7. 



9. В случай, че сроковете за закупуване и подаване на документите 
изтичат в почивни или неработни дни, то кандидатите закупуват и подават 
документи в първия работен ден след изтичане на определените срокове. 
Провеждането на публичния търг с явно наддаване в тези случаи се извършва 
в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на документи. 

10. Публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 
изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите. 

11. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица 
Георгиева, Иван Иванов, Гергана Господинова и Петко Бойновски; резервни 
членове: Снежана Донева и Светлан Златев и възнаграждение, съгласно чл.8, 
ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер 100лв. /сто лева/. 

12. 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. 

13. 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.  

14. 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. 

 
/за – 39, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 
 

1720-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.32, ал.3, т.1 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение №1654-4-
1/25/23.03.2005г. за откриване на процедура за приватизация на общински 



нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Преслав” №20 по АОС 
№466/01.12.1997год. и представляващ ателие №1 със застроена площ 
19,20кв.м. и 8.72% идеални части от общите части на сградата и от дворно 
място – цялото застроено, с площ 105,00кв.м., Общински съвет–Варна 
реши: 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Преслав” №20 по 
АОС №466/01.12.1997год. и представляващ ателие №1 със застроена площ 
19,20кв.м. и 8.72% идеални части от общите части на сградата и от дворно 
място – цялото застроено, с площ 105,00кв.м. при начална тръжна цена 40 
000лв. /четиридесет хиляди лева/. 

2. Определя стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. /три хиляди лева/. 
3. Определя депозит в размер на 4 000лв. /четири хиляди лева/, 

платими по сметка   № 5023879638, банков код: 79078081 при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 13-я ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

4. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. проект на договор за продажба на обекта на търга; 
4.3. информационен меморандум; 
4.4. декларация за извършен оглед на обекта; 
4.5. декларация за запознаване с тръжните условия; 
4.6. декларация за конфиденциалност; 
4.7. 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, 

като комплекта тръжни документи се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/ по сметка          № 3023879629, БИН: 7444520007 и банков 
код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 12.30 
часа на 13-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.   

5. Определя срок за извършване на оглед на обекта в рамките на всеки 
работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация 
до 15.30 часа на 13-я ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

6. Търгът да се проведе на 19-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, като тръжните документи се депозират в запечатан 
непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 
16.30 часа на 13-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.  



7. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

 7.1. заявление за участие; 
 7.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

/оригинал или нотариално заверено копие/ и копие на документ за 
самоличност за физически лица /заверено от участника/; 

 7.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 000лв. 
/четири хиляди лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 
79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

    7.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 
7444520007 и банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна. 

   7.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
              7.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения от 

съответната данъчна служба; 
             7.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за 

наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове; 
 7.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
 7.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
           7.10. декларация за конфиденциалност; 
 7.11. 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 

         7.12. документ за данъчна регистрация – копие заверено от 
съответната данъчна служба и БУЛСТАТ – копие заверено от участника /за 
юридически лица/; 

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

8. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
 8.1. са подадени след 16.30 часа на 13-я ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 
 8.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
 8.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
 8.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
 8.5. не съдържат който и да е документите, посочени в точка 7. 
9. В случай, че сроковете за закупуване и подаване на документите 

изтичат в почивни или неработни дни, то кандидатите закупуват и подават 
документи в първия работен ден след изтичане на определените срокове. 



Провеждането на публичния търг с явно наддаване в тези случаи се извършва 
в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на документи. 

10. Публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 
изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите. 

11. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица 
Георгиева, Снежана Донева, Ради Радев  и Петко Бойновски; резервни 
членове: Иван Славков и Аврам Тодоров и възнаграждение, съгласно чл.8, 
ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер 100лв. /сто лева/. 

12. 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. 

13. 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.  

14. 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. 

 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
 
 
 
1721-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.32, ал.3, т.1 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение №1655-4-
1/25/23.03.2005г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Преслав” №20 по АОС 
№466/01.12.1997год. и представляващ ателие №2 със застроена площ 



32,45кв.м. и 14,74% идеални части от общите части на сградата и от 
дворно място – цялото застроено, с площ 105,00кв.м., Общински съвет–
Варна реши: 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Преслав” №20 по 
АОС №466/01.12.1997год. и представляващ ателие №2 със застроена площ 
32,45кв.м. и 14,74% идеални части от общите части на сградата и от 
дворно място – цялото застроено, с площ 105,00кв.м. при начална тръжна 
цена 75 000лв. /седемдесет и пет хиляди лева/. 

2. Определя стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди 
лева/. 

3. Определя депозит в размер на 7 500лв. /седем хиляди и петстотин 
лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 79078081 при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 13-я ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

4. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. проект на договор за продажба на обекта на търга; 
4.3. информационен меморандум; 
4.4. декларация за извършен оглед на обекта; 
4.5. декларация за запознаване с тръжните условия; 
4.6. декларация за конфиденциалност; 
4.7. 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, 

като комплекта тръжни документи се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/ по сметка          № 3023879629, БИН: 7444520007 и банков 
код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 12.30 
часа на 13-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.   

5. Определя срок за извършване на оглед на обекта в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна 
документация до 15.30 часа на 13-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”. 

6. Търгът да се проведе на 19-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, като тръжните документи се депозират в запечатан 
непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 
16.30 часа на 13-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.  



7. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

 7.1. заявление за участие; 
 7.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

/оригинал или нотариално заверено копие/ и копие на документ за 
самоличност за физически лица /заверено от участника/; 

 7.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 7 500лв. 
/седем хиляди и петстотин лева/, платими по сметка № 5023879638, банков 
код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

    7.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 
7444520007 и банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна. 

   7.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
              7.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения 

от съответната данъчна служба; 
             7.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за 

наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове; 
 7.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
 7.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
           7.10. декларация за конфиденциалност; 
 7.11. 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 

         7.12. документ за данъчна регистрация – копие заверено от 
съответната данъчна служба и БУЛСТАТ – копие заверено от участника /за 
юридически лица/; 

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

8. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
 8.1. са подадени след 16.30 часа на 13-я ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 
 8.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
 8.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
 8.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
 8.5. не съдържат който и да е документите, посочени в точка 7. 
9. В случай, че сроковете за закупуване и подаване на документите 

изтичат в почивни или неработни дни, то кандидатите закупуват и подават 
документи в първия работен ден след изтичане на определените срокове. 



Провеждането на публичния търг с явно наддаване в тези случаи се извършва 
в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на документи. 

10. Публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 
изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите. 

11. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица 
Георгиева, Тодорка Павлова, Кремена Йорданова и Петко Бойновски; 
резервни членове: Тодор Мутафов и Красимир Маринов и възнаграждение, 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 
всеки от членовете на комисията в размер 100лв. /сто лева/. 

12. 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. 

13. 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.  

14. 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. 

 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 
 
 

1722-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
чл.32, ал.3, т.1 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение №1656-4-
1/25/23.03.2005г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Преслав” №20 по АОС 
№466/01.12.1997год. и представляващ ателие №3 със застроена площ 



13,10кв.м. и 5,95% идеални части от общите части на сградата и от дворно 
място – цялото застроено, с площ 105,00кв.м., Общински съвет–Варна 
реши: 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Преслав” №20 по 
АОС №466/01.12.1997год. и представляващ ателие №3 със застроена площ 
13,10кв.м. и 5,95% идеални части от общите части на сградата и от дворно 
място – цялото застроено, с площ 105,00кв.м. при начална тръжна цена 30 
000лв. /тридесет хиляди лева/. 

2. Определя стъпка за наддаване в размер на 1 000лв. /хиляда лева/. 
3. Определя депозит в размер на 3 000лв. /три хиляди лева/, платими по 

сметка        № 5023879638, банков код: 79078081 при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 14-я ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

4. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. проект на договор за продажба на обекта на търга; 
4.3. информационен меморандум; 
4.4. декларация за извършен оглед на обекта; 
4.5. декларация за запознаване с тръжните условия; 
4.6. декларация за конфиденциалност; 
4.7. 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, 

като комплекта тръжни документи се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/ по сметка          № 3023879629, БИН: 7444520007 и банков 
код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 12.30 
часа на 14-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.   

5. Определя срок за извършване на оглед на обекта в рамките на всеки 
работен ден след представяне на документ за закупена тръжна документация 
до 15.30 часа на 14-я ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

6. Търгът да се проведе на 20-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, като тръжните документи се депозират в запечатан 
непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 
16.30 часа на 14-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

7. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 



 7.1. заявление за участие; 
 7.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

/оригинал или нотариално заверено копие/ и копие на документ за 
самоличност за физически лица /заверено от участника/; 

 7.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 000лв. 
/три хиляди лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 79078081 
при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

    7.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 
7444520007 и банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна. 

   7.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
              7.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения от 

съответната данъчна служба; 
             7.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за 

наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове; 
 7.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
 7.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
           7.10. декларация за конфиденциалност; 
 7.11. 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 

         7.12. документ за данъчна регистрация – копие заверено от 
съответната данъчна служба и БУЛСТАТ – копие заверено от участника /за 
юридически лица/; 

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

8. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
 8.1. са подадени след 16.30 часа на 14-я ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 
 8.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
 8.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
 8.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
 8.5. не съдържат който и да е документите, посочени в точка 7. 
9. В случай, че сроковете за закупуване и подаване на документите 

изтичат в почивни или неработни дни, то кандидатите закупуват и подават 
документи в първия работен ден след изтичане на определените срокове. 
Провеждането на публичния търг с явно наддаване в тези случаи се извършва 
в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на документи. 



10. Публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 
изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите. 

11. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица 
Георгиева, Георги Ташков, Ради Радев и Петко Бойновски; резервни членове: 
Тодорка Павлова и Бранимир Балачев и възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 
от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от членовете 
на комисията в размер 100лв. /сто лева/. 

12. 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. 

13. 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.  

14. 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. 

 
/за – 34, против – 0, въздържали се – 3/ 

 
 
 
 
 
1723-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.32, ал.3, т.1 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение №1657-4-
1/25/23.03.2005г. за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Цариброд” №23-А по АОС 
№3315/10.03.2005год. и представляващ сграда с обща застроена площ 
334,90кв.м., заедно с 69,21% идеални части от общите части на сградата и 



108,42кв.м. идеални части от цялата земя с площ 643,00кв.м., Общински 
съвет–Варна реши: 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Цариброд” №23-
А по АОС №3315/10.03.2005год. и представляващ сграда с обща застроена 
площ 334,90кв.м., заедно с 69,21% идеални части от общите части на 
сградата и 108,42кв.м. идеални части от цялата земя с площ 643,00кв.м. 
при начална тръжна цена 900 000лв. /деветстотин хиляди лева/. 

2. Определя стъпка за наддаване в размер на 10 000лв. /десет хиляди 
лева/. 

3. Определя депозит в размер на 90 000лв. /деветдесет хиляди лева/, 
платими по сметка № 5023879638, банков код: 79078081 при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 14-я ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

4. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. проект на договор за продажба на обекта на търга; 
4.3. информационен меморандум; 
4.4. декларация за извършен оглед на обекта; 
4.5. декларация за запознаване с тръжните условия; 
4.6. декларация за конфиденциалност; 
4.7. 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, 

като комплекта тръжни документи се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/ по сметка          № 3023879629, БИН: 7444520007 и банков 
код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 12.30 
часа на 14-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.   

5. Определя срок за извършване на оглед на обекта в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна 
документация до 15.30 часа на 14-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”. 

6. Търгът да се проведе на 20-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, като тръжните документи се депозират в запечатан 
непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 
16.30 часа на 14-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

7. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 



 7.1. заявление за участие; 
 7.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

/оригинал или нотариално заверено копие/ и копие на документ за 
самоличност за физически лица /заверено от участника/; 

 7.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 90 000лв. 
/деветдесет хиляди лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 
79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

    7.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 
7444520007 и банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна. 

   7.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
              7.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения 

от съответната данъчна служба; 
             7.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за 

наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове; 
 7.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
 7.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
           7.10. декларация за конфиденциалност; 
 7.11. 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 

         7.12. документ за данъчна регистрация – копие заверено от 
съответната данъчна служба и БУЛСТАТ – копие заверено от участника /за 
юридически лица/; 

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

8. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
 8.1. са подадени след 16.30 часа на 14-я ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 
 8.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
 8.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
 8.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
 8.5. не съдържат който и да е документите, посочени в точка 7. 
9. В случай, че сроковете за закупуване и подаване на документите 

изтичат в почивни или неработни дни, то кандидатите закупуват и подават 
документи в първия работен ден след изтичане на определените срокове. 
Провеждането на публичния търг с явно наддаване в тези случаи се извършва 
в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на документи. 



10. Публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 
изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите. 

11. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица 
Георгиева, Пламен Начков, Красимир Маринов и Петко Бойновски; резервни 
членове: Бранимир Балачев и Илия Кафалийски и възнаграждение, съгласно 
чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер 100лв. /сто лева/. 

12. 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. 

13. 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.  

14. 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. 

 
/за – 37, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 
 
 
 
1724-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.32, ал.3, т.1 във връзка с чл.1, ал.2, т.3 от ЗПСК, чл.5 и чл.6, ал.1 от 
Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение №1076-12/18/ 
13.10.2004г. за откриване на процедура за приватизация на имот – 
общинска собственост в гр.Варна, бул.“Генерал Колев” №85 по АОС  
№2967/ 15.03.2004год. и представляващ магазин със застроена площ 
188,98 кв.м. и подземен етаж с обща застроена площ 83,12 кв.м. и 



18,466452% идеални части от общите части на сградата и от правото на 
строеж, Общински съвет–Варна реши: 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
имот – общинска собственост в гр.Варна, бул.“Генерал Колев” №85 по 
АОС №2967/ 15.03.2004год. и представляващ магазин със застроена площ 
188,98 кв.м. и подземен етаж с обща застроена площ 83,12 кв.м. и 
18,466452% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж 
при начална тръжна цена 250 000лв. /двеста и петдесет хиляди лева/. 

2. Определя стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. /три хиляди 
лева/. 

3. Определя депозит в размер на 25 000лв. /двадесет и пет хиляди 
лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 79078081 при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 10-я ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

4. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. проект на договор за продажба на обекта на търга; 
4.3. информационен меморандум; 
4.4. декларация за извършен оглед на обекта; 
4.5. декларация за запознаване с тръжните условия; 
4.6. декларация за конфиденциалност; 
4.7. 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, 

като комплекта тръжни документи се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/ по сметка          № 3023879629, БИН: 7444520007 и банков 
код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 12.30 
часа на 10-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.   

5. Определя срок за извършване на оглед на обекта в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ за закупена тръжна 
документация до 15.30 часа на 10-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”. 

6. Търгът да се проведе на 16-я ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник” от 15.30 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в сградата на 
Община Варна, като тръжните документи се депозират в запечатан 
непрозрачен плик в стая 1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 
16.30 часа на 10-я ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

7. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 



 7.1. заявление за участие; 
 7.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

/оригинал или нотариално заверено копие/ и копие на документ за 
самоличност за физически лица /заверено от участника/; 

 7.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 25 000лв. 
/двадесет и пет хиляди лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 
79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

    7.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 
7444520007 и банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна. 

   7.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
              7.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения 

от съответната данъчна служба; 
             7.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за 

наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове; 
 7.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
 7.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
           7.10. декларация за конфиденциалност; 
 7.11. 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 

         7.12. документ за данъчна регистрация – копие заверено от 
съответната данъчна служба и БУЛСТАТ – копие заверено от участника /за 
юридически лица/; 

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

8. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
 8.1. са подадени след 16.30 часа на 10-я ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 
 8.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
 8.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
 8.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
 8.5. не съдържат който и да е документите, посочени в точка 7. 
9. В случай, че сроковете за закупуване и подаване на документите 

изтичат в почивни или неработни дни, то кандидатите закупуват и подават 
документи в първия работен ден след изтичане на определените срокове. 
Провеждането на публичния търг с явно наддаване в тези случаи се извършва 
в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на документи. 



10. Публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 
изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите. 

11. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица 
Георгиева, Иван Иванов, Красимир Маринов и Петко Бойновски; резервни 
членове: Тодорка Павлова и Тодор Мутафов и възнаграждение, съгласно 
чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер 100лв. /сто лева/. 

12. 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. 

13. 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.  

14. 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. 

 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 2/ 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

     В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 26 

от заседание проведено на 13.04.2005 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: 

- приемане и одобряване на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ 
на селищно образувание “Сотира”. 

 
Докл.: инж. Г. ТАШКОВ – Председател ПК 
“Архитектура, строителство, устройство, организация и 
развитие на територията на общината и населените 
места” 

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

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

1725-6. В резултат на проведен се  през 2003 г. търг   е сключен 
Договор за проектиране на ПРЗ на селищнно образувание “Сотира” № Д 
3-9200(810)/09.10.03 г. Средствата за проектирането са осигурени от 
бюджета за 2003 г с преходна част от бюджета за 2004 г. 
 Проектирането е извършено в две фази – предварителен проект и 
окончателен проект. 
 Предварителния проет е  приет с протокл № 44/27.11.03 г. на 
ЕСУТ. След отстраняване на препоръките и забележките на ЕСУТ е 
изработен окончателния проект, разгледан и приет с протокол № 
17/29.04.04 г. на ЕСУТ. Същият е обнародван по реда на ЗУТ в 
Държавен вестник – бр. 48/04.06.04 г. и във в-к “Черно море” – бр. 
136/17.06.04 г. След изтичане на регламентирания срок постъпилите 



възражения, предложения и препоръки от заинтересуваните страни са 
разгледани на  заседание на ЕСУТ(Протокол № 42/16-17.11.04 г.). 
 Окончателният проект е коригиран в частите, където ЕСУТ е 
уважил съответните възражения и предложения на заинтересуваните 
страни. 
 Предвижданията на проекта са да урегулира територията на СО 
“Сотира” за “жилищна зона” и зона “за вилен отдих и обитаване”, както 
е предвидено в “СПН” одобрени от Министъра на МРРБ през 1999 г. 
 Проекта е съобразен и с трасето на градската магистрала, 
минаваща през територията съгласно действащия ГКТП. 

Във връзка с гореизложеното и с по-нататъшните процедиране на 
плана по реда на ЗУТ, Общински съвет – Варна решава: 

 
 

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 1 от ЗУТ, приема и одобрява Плана за регулация и 
застрояване (ПРЗ) на селищно образувание “Сотира”. 

Съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Решението  да се обнародва в 
Държавен вестник. 

 
/за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
 
 
 
 
 



 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 26 

от заседание проведено на 13.04.2005 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 
- отпускане и отказ за отпускане на финансови помощи за лечение на 

нуждаещи се граждани; 
- удължаване срока на договора за управление на управителя на 

“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар Д-р 
Марко Марков”-Варна”-ЕООД д-р Господин Радков Игнатов; 

- възлагане на комисията избрана с решение на ОбС № 1119-8(19)/10, 
15.11.2004 г. в едномесечен срок да представи писмен доклад за 
финансовото състояние на “СБАГАЛ “Проф.д-р Д. Стаматов”-Варна”-
ЕООД; 

- освобождаванe доц. д-р Станка Киртикова-Маринчева като член на 
Съвета на директорите на “Дезинфекционна станция”-ЕАД – Варна; 

- вливане на “Медико-техническа лаборатория – І - Варна”-ЕООД в 
“Стоматологичен център – І – Варна”-ЕООД; 

- упълномощаване на юрист правоспособен адвокат, който да 
представлява и защитава интересите на община Варна, в качеството й на 
акционер на “Търговски дом”-АД. 

 
Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ – Председател 
ПК “Здравеопазване” 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1726-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във 
връзка с писмо вх. № РД-5-9906(5)07.02.2005 г. от Община Сливница за 



организиране на благотворителна кампания, Общински съвет – Варна 
отпуска на СТЕФАН ЧАВДАРОВ СТЕФАНОВ -  ЕГН **********, писмо 
вх. № РД-5-9906/5/07.02.2005 г. –  1 500 лв. за животоспасяващо лечение; 
диагноза: епилепсия. Средствата за лечението се набират по откритата от 
Община Сливница банкова сметка в HVB Банка Биохим АД, офис 
Сливница. Банков код: 66074502; сметка в лева – 5021302101; сметка в 
долари – 5121302105; сметка в евро – 5421302106. 

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

 

 1727-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на РАДОСЛАВ МИТКОВ РАДЕВ – ЕГН 
**********, гр. Варна, ул. “Съединение” № 6, ет.9, молба вх.№ ОС-5-
94.Р/4/16.02.2005 г., диагноза:  отворена рана на очната ябълка - 1000 лева 
за изработване на очна протеза; 

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

 1728-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на МАРГАРИТА СТОЯНОВА 
КЕРАНОВА - ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Д-р Головина”, бл.15, ет.3, 
ап.34, молба вх.№ РД-5-94.М/14/20.01.2005 г. - диагноза: множествена 
склероза, генерализирана остеопороза - 500 лв. за закупуване на 
миакалцик; 

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

 
 1729-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска на БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА 
МАДЖАРОВА - ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Секвоя” № 2, ап.3, 
молба вх.№ ЗСР-5-94.Б/1/24.01.2005 г. - диагноза: церебрална парализа -  
300 лв. за консумативи за ортопедична операция; 

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

 



 1730-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ МАРИНОВ - 
ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Гривица”, бл.10, ет.7, ап.9, молба вх.№ 
РД-5-94.С/25/03.02.2005 г. - диагноза: състояние след субтотална 
екстирпация на астроцитом на малък мозък. Остатъчен тежък атактичен 
синдром - 400 лв. за закупуване на медикаменти; 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 1731-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на РАДА НЕДЕВА КОЛЕВА - ЕГН 
**********, гр.Варна, ж.к “Трошево”, бл.79, ет.4, ап.15, молба вх.№ РД-
5-94.Р/6/13.01.2005 г. - диагноза: паркинсон - 250 лв. за закупуване на 
фраксепарин; 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

 1732-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ДОЙЧО МАРИНОВ ПРОДАНОВ - 
ЕГН **********, гр. Варна, ул.”Мадара” № 26, бл.8, ет.3, ап.11, молба 
вх.№ РД-5-94.Д/5/18.01.2005 г. - диагноза: СА лоби синистри гл. 
Тиреоидее. Мета медиастини. ОДН - 3000 лв. за трахеален стенд; 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 1733-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ДИАНА ПАВЛОВА ЯНКОВА - ЕГН 
**********, гр.Варна, ж.к “Вл. Варненчик”, бл.208, вх.2, ап.46, молба 
вх.№ ЗСР-5-94.Д/1/25.01.2005 г. - диагноза: етанолова чернодробна цироза 
декомпресиран стадий, ерозивен гастрит, етанолова полиневропатия. 
Лицето е с прекъснати здравноосигурителни права - 300 лв. за “Хепа 
Мерц”, “Спиронолактон”, “Милгама М”; 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 1734-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на МАРГАРИТА ДРАГАНОВА 
ИВАНОВА - ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Бук” № 7, ет.2, ап.4, молба 



вх.№ ОС-5-94.М/1/04.01.2005 г. - диагноза: множествена склероза - 300 лв. 
закупуване на имуновенин; 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 

 1735-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на ЖАНА МАТЕЕВА ВЕЛИКОВА - 
ЕГН **********, гр.Варна, ж. к “Младост”, бл.109, вх.4, ет.5, ап.73, молба 
вх.№ РД-4-94.Ж/56/22.12.2004 г. - диагноза: системни болести на 
съединителната тъкан, дерматополимиозит, ревматоиден полиартрит 
серонегативен БКБ - 700 лв. за закупуване на имуновенин; 

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

 
1736-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на КОСТАДИН 
ГЕОРГИЕВ ДИМОВ - ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Черешово топче” 
№ 30 б, молба вх.№ ЗСР-4-94.К/18/30.12.2004 - диагноза: белодробна 
тромбоемболия; тромбофлебит на лява подбедрица - лицето само е 
прекратило регистрацията си в Бюрото по труда, поради което са 
преустановени и плащанията на социални помощи; 

/за – 29, против – 3, въздържали се – 2/ 
 
 

 1737-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на АНКА 
БЛАГОЕВА ДИМИТРОВА - ЕГН **********, гр. Варна, ул. “Гургулят” 
№ 13, молба вх.№ ЗСР-4-94.А/21/22.12.2004 г. - диагноза: резекцио маме 
декстра, хипертонична болест 3 степен. Тиероидит на Хашимото, 
бъбречно каменна болест - медикаментите са напълно реимбурсирани от 
РЗОК; 

/за – 26, против – 0, въздържали се – 1/ 
1738-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна не отпуска финансова помощ на ХРИСКА 
ПАВЛОВА ИВАНОВА - ЕГН **********, гр. Варна, ж. к “Вл. 



Варненчик”, бл.205, вх.2, ап.66, молба вх.№ ЗСР-5-94.Х/1/13.01.2005 г. - 
диагноза: Са гландуле маме син. Ст. пост химиотерапиам неоадювантибус 
- направената операция в МДОЗС Варна е безплатна; 

 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 33, против – 2, въздържали се – 4, отсъстват – 12/ 

 
 
 
 1739-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 2 
от НРУПСЧОВКТД и чл. 141, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 262 “д”, чл. 262 
“е”, чл. 262 “и” от ТЗ и в изпълнение на решение № 771-2-1 по протокол 
№ 15/2004 г. на Общински съвет – Варна и приетата с него “Концепция за 
статута на “Медико-техническа лаборатория 1-Варна” ЕООД и 
“Стоматологичен център 1-Варна” ЕООД с цел преобразуване чрез 
вливане на “Медико-техническа лаборатория 1-Варна” ЕООД в 
“Стоматологичен център 1-Варна” ЕООД, Общински съвет – Варна: 

1. Задължава управителите на “Медико-техническа лаборатория 1-
Варна” ЕООД и “Стоматологичен център 1-Варна” ЕООД в срок от 
15 дни да изготвят и подпишат, съгласно изискванията на 
Търговския закон, договор за преобразуване на двете дружества чрез 
вливане на “Медико-техническа лаборатория 1-Варна” ЕООД в 
“Стоматологичен център 1-Варна” ЕООД. 

2. Задължава управителите на “Медико-техническа лаборатория 1-
Варна” ЕООД и “Стоматологичен център 1-Варна” ЕООД в срок от 
15 дни да изготвят и внесат в Общинския съвет – Варна писмен 
доклад за преобразуването, който да съдържа правна и 
икономическа обосновка на договора за преобразуване, както и 
данни за назначения проверител и упълномощения депозитар по чл. 
262 “ч” от ТЗ. 

3. В петнадесет дневен срок от гласуване на настоящото решение 
управителите на “Медико-техническа лаборатория 1-Варна” ЕООД 
и Стоматологичен център 1-Варна” ЕООД да представят в 
Общински съвет – Варна договора и доклада за преобразуването. 
 
/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1740-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

5 във връзка с чл. 141, ал. 6 от ТЗ и чл. 63, ал. 4 от ЗЛЗ, Общински съвет – 



Варна удължава срока на договора за управление на “Междуобластен 
диспансер за онкологични заболявания със стационар “Д-р Марко 
Марков” с управителя на дружеството д-р Господин Радков Игнатов за 
срок от 3 години. Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор 
за управление с д-р Господин Радков Игнатов. 

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

1741-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна възлага на комисията, избрана с решение на 
Общински съвет № 1119-8/19/10,15.11.2004 г. в срок от две седмици от 
вземане на настоящото решение да представи писмен доклад за 
финансовото състояние на “СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” 
ЕООД. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
1742-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 във 

връзка с чл. 232 “а” от ТЗ, Общински съвет - Варна освобождава като член 
на Съвета на директорите на “Дезинфекционна станция” ЕАД – Варна 
доц. д-р Станка Панайотова Кертикова – Маринчева, дм. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1743-7. На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 във връзка с т. 

14 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община 
Варна да упълномощи юрист правоспособен адвокат, който да 
представлява и защитава интересите на община Варна, в качеството й на 
акционер на “Търговски дом”-АД, като адвокатът следва да бъде 
упълномощен със следните права: да представлява община Варна, в 
качеството й на акционер в “Търговски дом”-АД пред съдилищата на 
Република България по всички висящи дела във връзка с дружеството, да 
завежда искове /искове чл. 71 и чл. 74 ТЗ, искове във връзка с апортната 
вноска на община Варна в Дружеството и др./, да встъпва като трето лице, 
увеличава или изменя исковете, да предявява насрещни искове от името 
на Община Варна, да прави справки, да получава съдебни книжа и 
известия и всякакви документи, да подава въззивни, касационни и частни 
жалби във връзка с образуваните дела, както и да извършва всички 



необходими правни и фактически действия за защита на имуществените и 
членствените права на Община Варна в “Търговски дом”-АД. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и т. 14 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна предлага на Кмета на община Варна да сключи договор за правна 
защита и съдействие с юрист правоспособен адвокат и да упълномощи 
същия по надлежния ред в изпълнение на горепосоченото решение. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 



 
 

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

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 26 
от заседание проведено на 13.04.2005 г. 

по точка осма от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Социални дейности” относно: 

- отпускане и откази за отпускане на финансови помощи по молби 
на граждани за задоволяване на социални и битови нужди. 

 
Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА – Председател 
ПК “Социални дейности” 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я :  
 

1744-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № РД-5-94.З/4/31.01.2005 г. и на база социален статус 
(Лицето е с 80% трайно намалена работоспособност-онкологично 
заболяване, разведена с 4 деца, две от които са учащи, доходът й се 
формира от пенсия и семейни помощи за деца), Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 
ЗАТИЕ МЕХМЕД ИСМАИЛ  – ЕГН **********гр.Варна,   ул.”Морска 
звезда” № 1 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 
  /за – 31, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 1745-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-4-94.Ю/2/07.12.2005 г. и на база социален 
статус (Лицето е самотна майка с две непълнолетни деца, до 31.12.2004 г. 
е работила по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”; 
обитава 1 стая в лошо техническо състояние), Общински съвет – Варна 



дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на 
ЮЛИЯ ИЛИЕВА ЯНКОВА - ЕГН **********, с.Каменар, ул.”Ясен” № 
73 А - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 1746-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-5-94.Н/2/14.02.2005 г. и на база социален 
статус ( 80 г. вдовица, съжителства с двустайно жилище със сина си, има 
95% трайно намалена работоспособност, вследствие на спешна операция 
на окото, взема пари от познати и изпада в тежко финансово състояние), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 150 лв. на НЕДКА СТОЯНОВА КОМАРОВСКА - 
ЕГН **********, гр.Варна, жк. “Изгрев” бл.4, ет.1, ап.1 - за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 1747-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ЗСР-5-94.А/6/07.02.2005 г. и на база социален 
статус (Касае се за 3-членно семейство, лицето е с влошено здравословно 
състояние, обитават жилище от две преходни стаи при крайно мизерни 
условия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 150 лв. на АЙШЕ ДЕМИР АЛИ - ЕГН 
**********, гр.Варна, ул.”Велека” № 14 - за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 28, против – 1, въздържали се – 1/ 
 
 

 1748-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Р/9/20.01.2005 г. и на база социален статус 
(Вдовица от 3 месеца, отглежда сама две непълнолетни деца, 
съжителства с родителите си, които към настоящия момент са 
безработни и не могат да й окажат финансова подкрепа), Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 150 лв. на  РУМЯНА ТОНЧЕВА МИХАЙЛОВА - ЕГН 
**********, гр.Варна, ул.”Боровец” № 32 - за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

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



 
 
 

 1749-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с   вх.№ ЗСР-5-94.А/3/26.01.2005 г. и на база социален 
статус (Лицето е с 98% ТНР с чужда помощ, съпругата му е с 52% ТНР, 
доходите им се формират единствено от инвалидни пенсии, 
съжителстват с тримата си пълнолетни синове и семействата им, които са 
на социално подпомагане), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на АХМЕД 
ОСМА ДЕМИРОГЛУ - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Звезда” № 16 - 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 26, против – 1, въздържали се – 0/ 
 

 1750-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Ц/2/19.01.2005 г. и на база социален статус 
(Разведена със 71% трайна неработоспособност, майка на 4 деца, три от 
които са пълнолетни, жилището, което обитават е в лошо техническо 
състояние), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 150 лв. на ЦВЕТЕЛИНА ГРИГОРОВА 
НИКОЛОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк. “Вл. Варненчик” бл.9, 
вх.5, ет.8, ап.67 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

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

 
 

 1751-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ЗСР-5-94.С/4/19.01.2005 г. и на база социален 
статус (Разведен, с 55% ТНР, преди м. декември 2004 г. е претърпял 
оперативна интервенция, към настоящия момент поддържащо 
медикаментозно лечение), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 250 лв. на СТЕФАН КРУМОВ 
КРОТЕВ - ЕГН **********, гр.Варна, жк. “Левски”, ул.”Г.Бакалов” № 6 - 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 
 



 1752-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Т/5/19.01.2005 г. и на база социален статус 
(Разведена с 4 деца, едно от които е непълнолетно, вследствие на 
здравословни проблеми-онкологично заболяване и ползване на лекарства, 
които частично се реимбурсират от РЗОК), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на  
ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА НЕЙЧЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк. 
“Вл. Варненчик” бл.213, вх.3, ет.4, ап.71 - за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 1753-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Р/11/24.01.2005 г. и на база социален 
статус (Разведено с 3 непълнолетни деца, всички са учащи - редовна 
форма на учение,  лицето е със 71%  трайна неработоспособност 
пожизнено, доходите на семейството се формират от инвалидна пенсия и 
семейни помощи за деца), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на   РУСКА 
РАФАЙЛОВА ЗАХАРИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Д-р 
Селименски” бл.1, вх.Б, ет.3, ап.24 - за задоволяване на основни жизнени 
и комунално-битови потребности. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 

 1754-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с  вх. № ЗСР-5-94.С/2/14.01.2005 г и на база социален 
статус (Лицето е с 95% трайна неработоспособност , живее в едностайно 
жилище на свободен наем), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на СОФИЙКА 
ИВАНОВА ДИМИТРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Велека” № 
11 - за частично покриване на разходите по погребението на съпруга й;   

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 1755-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.А/9/13.01.2005 г. и на база социален статус 



(Разведена, с 61%  трайна неработоспособност, живее в едностайно 
жилище, има пълнолетен син, който към настоящия момент изтърпява 
наказание във Варненски затвор, лицето ползва медикаменти, които 
частично се реимбурсират от РЗОК), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 100 лв. на 
АНИФЕ ХЮСЕИН БЕКИР - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Д-р 
Селименски” № 105 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

/за – 25, против – 3, въздържали се – 0/ 
Решението не се приема. 
 
 

 1756-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Ц/1/11.01.2005 г. и на база социален статус 
(Лицето е с 58% трайна неработоспособност, има 3 непълнолетни деца, 
семейството обитава две стаи от къща в лошо техническо състояние, 
доходът им се формира от инвалидна пенсия и помощи за деца), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 200 лв. на ЦВЕТАН РАЙКОВ ТОДОРОВ - ЕГН 
**********, гр.Варна, ул.”Св.Минков” № 29 - за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 1757-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ОС-5-94.Т/1/20.01.2005 г. и на база социален статус 
(Лицето живее в двустайно общинско жилище в лошо техническо 
състояние, има 85%  трайна неработоспособност, доходът й се формира от 
инвалидна пенсия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на ТОНА 
ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк. “Вл. 
Варненчик” бл.402, вх.9, ет.8, ап.199 - за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 1758-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ОС-4-94.Р/25/09.07.2004 г. и на база социален 



статус (Безработна, без регистрация в Бюрото по труда, съжителства с 
майка си в общинско жилище, доходът се формира единствено от 
инвалидната пенсия на майката, която е с 85% трайна неработоспособност 
), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 250 лв. на РОСИЦА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА - 
ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Петър Райчев” бл.36, вх.В, ет.4, ап.58 - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 1759-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с  вх. № ЗСР-5-94.И/3/23.02.2005 г.  и на база социален 
статус (Лицето е пълнолетно, вследствие на което няма право да остане в 
Дома, към настоящия момент няма доходи, за да си осигури квартира и 
храна), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 200 лв. на ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ 
ТРОЕВ - ЕГН **********, гр.Варна, ДОВДЛРГ “Княгиня Надежда”- за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 1760-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Т/2/10.02.2005 г. и на база социален 
статус (Разведен с 50%  трайна неработоспособност, живее на свободен 
наем в мазе при лоши санитарно-хигиенни условия, не е в състояние да 
посрещне ежедневните си жизнени потребности, вследствие на разходи 
за медикаментозно лечение), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на     ТИНКА 
НИКИФОРОВА МАВРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 
ул.”Славянска” № 1 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 1761-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-4-94.А/209/17.12.2004 г. и на база социален 
статус (Вдовица с 92% трайна неработоспособност , без деца-починали, 
доходът й се формира единствено от инвалидна пенсия, след оперативна 
интервенция, за която са взети пари в заем), Общински съвет – Варна дава 



съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на  
АТАНАСКА АНДОНОВА КИРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк. 
“Младост” бл.111, вх.2, ет.2, ап.20 - за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 1762-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ОС-4-94.Г/23/22.12.2004 г. и на база социален 
статус (Вдовица, съжителства с дъщеря си, доходът й се формира 
единствено от пенсия, към настоящия момент е в тежко здравословно 
състояние, което не й позволява да се самообслужва), Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 
лв. на ГЕНОВЕВА НИКОЛОВА ЧЕРКЕЗОВА - ЕГН **********, 
гр.Варна, жк “Изгрев” бл.37, ет.5, ап.40 - за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 1763-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с   вх.№ РД-5-94.З/7/28.02.2005 г. и на база социален статус 
(Самотна майка с две непълнолетни деца, обитават едностайно жилище в 
изключително лоши хигиенни условия, на 14.02.2005 г. в жилището 
избухва пожар и изгаря цялото имущество), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на 
ЗОРНИЦА ИВАНОВА ДИМИТРОВА - ЕГН **********гр.Варна, 
ул.”Свобода” № 17, - за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 1764-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ЗСР-4-94.В/23/03.12.2004 г. и на база социален 
статус (Вдовица с 98%  трайна неработоспособност с чужда помощ, 
единственият й доход се формира от инвалидна пенсия, вследствие на 
градушката през м.юли 2004 г. покривът на жилището е разрушен), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 200 лв. на ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА КУЗМАНОВА - 



ЕГН **********, гр.Варна, ул. “Кап.Петко войвода” № 5 - за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

 1765-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с   вх.№ ЗСР-4-94.Д/15/16.12.2004 г. и на база социален 
статус (Вдовица, пенсионерка по възраст и стаж, към настоящия момент 
чака освидетелстване от ТЕЛК, обитава едностайно жилище), Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 100 лв. на ДОБРИНКА МАРИНОВА СИМОВА - ЕГН 
**********, гр.Варна, ул.”Д-р Селименски” бл.3, вх.Б, ап.20 - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 1766-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с  вх.№ ЗСР-4-94.В/25/16.12.2004 г. и на база социален 
статус (Безработен, с регистрация в Бюрото по труда, съжителства с майка 
си и баба си в едностайно жилище, на 02.02.2005 г. е определена 55% 
трайна неработоспособност, до изплащане на инвалидните пенсии, лицето 
няма възможност да задоволи жизнените си потребности), Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 100 лв. на ВЛАДИМИР ВЕНЦИСЛАВОВ СТАНЧЕВ - ЕГН 
**********, гр.Варна, м-ст “Сотира” № 249 - за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 1767-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Ж/6/17.02.2005 г. и на база социален статус 
(Неомъжена, съжителства на семейни начала, има две непълнолетни деца, 
обитават жилище при лоши санитарно-хигиенни условия), Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 200 лв. на ЖЕЧКА РУМЕНОВА ДЕМИРОВА - ЕГН 
**********, гр.Варна, ул.”Княз Черказки” № 55 - за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



 

 

 1768-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.И/30/21.02.2005 г. и на база социален 
статус (Разведена, децата са й починали, живее в общинско жилище в 
лошо техническо състояние, доходът й се формира единствено от месечна 
социална помощ), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ИВАНКА 
РАДОСЛАВОВА КОЛИЦОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Охрид” 
№ 19 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 

 1769-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Я/5/22.02.2005 г. и на база социален статус 
(Лицето е с 91%  трайна неработоспособност, съпругът и е също инвалид, 
доходите им се формират единствено от инвалидните пенсии, лицето 
ползва лекарства, част от които не се реимбурсират от РЗОК), Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в 
размер на 150 лв. на ЯНКА ПЕЙЧЕВА КИРОВА - ЕГН **********, 
гр.Варна, жк “Дружба” бл.1, вх.В, ет.1, ап.17 - за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 

 1770-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Н/14/21.02.2005 г. и на база социален 
статус (Вдовец с 6 пълнолетни деца, 5 от които са безработни, живее в 
жилище на свободен наем, има 70%  трайна неработоспособност), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 200 лв. на НАСКО ИЛИЕВ МИШЕВ - ЕГН 
**********, гр.Варна, ул.”Кирил и Методий” № 41, ет.3, ап.12 - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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



 
 
 

 1771-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ЗСР-4-94.З/7/04.11.2005 г. и на база социален статус 
(Самотна майка на 2 непълнолетни лица, единственият доход се формира 
от месечните помощи за деца, обитават малка стая при лоши санитарно-
хигиенни условия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ЗЛАТКА 
АТАНАСОВА ИВАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Гургулят” № 
26 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

 
 1772-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с  вх.№ РД-5-94.П/4/31.01.2005 г. и на база социален статус 
(Лицето е със 75%  трайна неработоспособност, единственият доход е от 
пенсиите на двамата съпрузи), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на ПЕТЪР 
ГЕОРГИЕВ ЗЛАТЕВ - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Кап. Райчо” бл.82, 
ет.7, ап.52 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 1773-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с   вх.№ ЗСР-5-94.С/5/31.01.2005 г. и на база социален 
статус (Вдовица с 93%  трайна неработоспособност, обитава едностайно 
жилище на свободен наем при лоши санитарно-хигиенни условия, 
провежда ежедневно медикаментозно лечение), Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на  
СТОЙКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 
ул.”Фантазия” № 19 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 



 
 1774-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Р/15/28.01.2005 г. и на база социален 
статус (Пенсионерка доходите на семейството се формират единствено от 
пенсиите, живеят при лоши санитарно-хигиенни условия, лицето е със 
70% трайна неработоспособност) Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на РИПСИМЕ 
БОХОСОВА СИМОНЯН - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Странджа” 
бл.14, ет.3, ап.12 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

 1775-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с  вх.№ ЗСР-5-94.С/7/31.01.2005 г. и на база социален 
статус ( 7-членно семейство с 5 непълнолетни деца, единствените доходи 
на семейството са от социални помощи), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на 
СИЙКА РУМЕНОВА СТЕФАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 
ул.”Звезда” № 16 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 1776-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.З/5/02.02.2005 г. и на база социален статус 
(Лицето е с 91%  трайна неработоспособност, доходът й е единствено от 
инвалидна пенсия, ползва услугите на Домашен социален патронаж), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 100 лв. на  ЗДРАВКА АНГЕЛОВА ЯНАКИЕВА - 
ЕГН **********, гр.Варна, бул.”Мария Луиза” № 17, ет.3 - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

 1777-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№  ЗСР-5-94.С/8/01.02.2005 г.и на база социален 
статус (Вдовица, обитава 1 стая при лоши санитарно-хигиенни условия, с 
влошено здравословно състояние), Общински съвет – Варна дава съгласие 



да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на СТОЯНКА 
АТАНАСОВА ДИМОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Акад. Методи 
Попов” № 14, ет.1, ап.2 - за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

 1778-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.С/24/02.02.2005 г. и на база социален 
статус (Доходът й се формира единствено от пенсия, на 01.01.2005 г. е 
възникнал пожар в жилището на лицето, вследствие на което е 
унищожена цялата покъщнина), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на СТЕФКА 
КОСТОВА СЛАВОВА - ЕГН **********, гр.Варна,  ул.”Секвоя” № 8, 
ап.11 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 1779-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ЗСР-5-94.А/1/03.01.2005 г.и на база социален статус 
(Майка с 1 непълнолетно дете, с прекъсната регистрация в Бюрото по 
труда, единствен доход е месечната помощ за дете), Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 
лв. на АЙШЕ ДЖУМАЛИЕВА АЛИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, 
ул.”Звезда” № 12 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
 

 1780-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Т/1/03.01.2005 г. и на база социален статус 
(Самотна майка с 2 непълнолетни деца, регистрирана в Бюрото по труда, 
обитава едностайно жилище при лоши санитарно-хигиенни условия), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 150 лв. на ТАТЯНА НИКОЛАЕВА ГЕРАСИМОВА - 
ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Пробуда” № 156 - за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 



/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 
 

 1781-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ЗСР-5-94.П/1/10.01.2005 г. и на база социален 
статус (Лицето е с 97% трайна неработоспособност  с чужда помощ, 
съпругата му е със 100% с чужда помощ, ежемесечно се провежда 
медикаментозно лечение, като месечната сума за лекарства възлизат на 
около 150 лв.), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 200 лв. на ПЕТЪР СТЕФАНОВ 
ЧЕШМЕДЖИЕВ - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Граф Игнатиев” № 6, 
вх.Б, ет.3 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

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

 
 1782-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ЗСР-5-94.П/3/12.01.2005 г. и на база социален 
статус (Съпругът на лицето е със 100%  трайна неработоспособност с 
чужда помощ, закупува лекарства, част от които не се реимбурсират от 
РЗОК, вследствие на което изпада в тежко финансово положение), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 200 лв. на ПЕТРУНКА ИВАНОВА ХУБАНОВА - 
ЕГН **********, гр.Варна, ул.”П.Евтимий” бл.42, вх.В, ет.7, ап.6 - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 1783-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ РД-5-94.М/1/04.01.2005 г. и на база социален статус 
(Лицето е със 75% трайна неработоспособност, съжителства с майка си, 
която я обгрижва, живеят на свободен наем), Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 
МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ГОСПОДИНОВА - ЕГН **********, 
гр.Варна, м-ст “Горна Трака - Фатрико дере”, № 22 - за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 



 
 
 
 

 1784-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с   вх.№ РД-5-94.М/4/11.01.2005 г. и на база социален 
статус (Лицето има 3 непълнолетни деца, доходът се формира единствено 
от социални помощи), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на   МАРИЯ ИВАНОВА 
КОСТАДИНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, кв.”Изгрев” бл.37, ет.2, 
ап.17 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 

 1785-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ЗСР-5-94.Г/1/23.02.2005 г и на база социален статус 
(Лицето е с 92%  трайна неработоспособност, живее в съжителство с 
родителите си, които я обгрижват, доходите се формират от инвалидна 
пенсия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 200 лв. на ГЮНЕР ЮМЕР АЛИОСМАН 
- ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Самарско знаме” № 40 - за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 

 1786-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с   вх.№ ЗСР-5-94.А/2/19.01.2005 г. и на база социален 
статус (Лицето е със 60%  трайна неработоспособност, съжителства с 
родителите си и 3 от сестрите си при лоши битови и хигиенни условия, 
лицето е с прекъснати здравноосигурителни права, в резултат на което не 
може да провежда ежемесечно лечение), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на   
АНТОАНЕТА ЯНЕВА ПЕТРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Д-р 
Селименски” № 97 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 



 
 

 1787-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ОС-5-94.М/6/21.02.2005 г. и на база социален 
статус (Лицето е със 97%  трайна неработоспособност, съпругата му също 
е  с  трайна неработоспособност, живеят при лоши санитарно хигиенни 
условия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 200 лв. на МИЛЧО ИВАНОВ ОГНЯНОВ 
– ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Страхил” № 5, вх.В, ет. 7, ап. 64 - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 1788-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх. № ОС-5-94.П/4/24.01.2005 г. и на база социален 
статус (Пенсионерка с 96 % трайна неработоспособност , съжителства със 
сина си, който е с над 71%  трайна неработоспособност, ежемесечно 
ползва медикаменти, част от които не се реимбурсират от НЗОК), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 200 лв. на  ПЕНКА ЖЕЛЯЗКОВА СТОЙКОВА - 
ЕГН **********, гр.Варна, жк.“Младост” бл.140, вх.1, ап.6 - за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

 

 1789-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ЗСР-5-94.И/1/24.01.2005 г. и на база социален 
статус (Лицето е с 95%  трайна неработоспособност -онкологично 
заболяване претърпява няколко операции в края на 2004 г., част от 
лекарствата не се реимбурсират от НЗОК), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на 
ИВАН АНАСТАСОВ ЯНКОВ – ЕГН **********, гр.Варна, ул. “Г. 
Колев” 87 вх. А, ет. 6, ап. 15 - за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
 
 



 1790-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с  вх.№ РД-5-94.П/21/22.02.2005 г.,  и на база социален 
статус (лицето е с 70 %  трайна неработоспособност, чака 
преосвидетелстване от ТЕЛК, към настоящия момент не разполага с 
никакви средства), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 150 лв. на  ПЛАМЕН 
КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ - ЕГН **********, гр.Варна, бул.”Сливница” 
№ 105, вх.6, ет.5, ап.5 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

 
      1791-8.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и на база 
социален статус, Общински съвет – Варна взема решение да не отпуска 
финансова помощ на следните лица: 
 
1. РАДКА ИВАНОВА САВОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Рощок” 

№ 12, молба с вх.№ РД-5-94.Р/12/24.01.2005 г. Няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.   

/за – 33, против – 1, въздържали се – 3/ 
 

2. КЕЗБАН ЗАФЕРОВА АРИФОВА - ЕГН **********, с.Каменар, 
ул.”Дъб” № 10, молба с вх.№ РД-5-94.К/10/27.01.2005 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП. 

/за – 30, против – 2, въздържали се – 2/ 
 

3. МИГЛЕНА ТОДОРОВА ПЕЙЧЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк. 
“Младост”, бл.117, вх.6, ет.4, ап.12, молба с вх.№ ЗСР-5-
94.М/2/18.01.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и 
не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

/за – 31, против – 4, въздържали се – 3/ 
 

4. СВЕТЛА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, 
ул.”Д-р Селименски” № 99, молба с вх.№ ОС-5-94.С/8/16.02.2005 г., 
тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, 
ал.1 от ППЗСП.  

/за – 31, против – 4, въздържали се – 2/ 
 



5. МЕСРОП ГАРАБЕД ШАКАРЯН - ЕГН **********, гр.Варна, 
ул.”Дрин” № 81, молба с вх.№ РД-5-94.М/5/12.01.2005 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП.  

/за – 28, против – 3, въздържали се – 1/ 
 
6. НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВА МАРИНОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул.”Пробуда” № 101, молба с вх.№ РД-5-94.Н/11/14.02.2005 
г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 
чл.16, ал.1 от ППЗСП.   

/за – 28, против – 4, въздържали се – 3/ 
 
 
7. ЮЛИЯ СТРАХИЛОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Д-р Селименски” № 105, молба с вх.№ ОС-5-94.Ю/1/15.02.2005 г., 
тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, 
ал.1 от ППЗСП.   

/за – 27, против – 4, въздържали се – 2/ 
 

8. АТИДЖЕ АХМЕД ШАБАН - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Д-р Иван 
Селименски” № 105, молба с вх.№ ОС-5-94.А/3/26.01.2005 г., тъй като 
няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП.   

/за – 29, против – 3, въздържали се – 3/ 
 

9. МИНКА ХРИСТОВА АЛЕКСИЕВА – ЕГН **********, гр.Варна, 
ул.”Наум” № 87, молба с вх.№ ОС-5-94.М/7/24.02.2005 г., тъй като 
няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП.   

/за – 27, против – 3, въздържали се – 3/ 
 
10.  МИХАИЛ АЛЕКСИЕВ АНГЕЛОВ - ЕГН **********, с.Каменар, 

ул.Липа” № 42, молба с вх.№ РД-5-94.М/22/26.01.2005 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП.  

/за – 27, против – 4, въздържали се – 3/ 
 
11.  КЕМАЛ АХМЕД ОСМАН - ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Звезда” № 

16, молба с вх.№ ЗСР-5-94.К/5/24.02.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.   



/за – 30, против – 2, въздържали се – 1/ 
 
12.  АЛИ САЛИ ИСМАИЛ - ЕГН **********, гр.Варна, кв.Аспарухово, 

ул.”Браила” № 35, молба с вх.№ ЗСР-5-94.А/7/22.02.2005 г., тъй като 
няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП.   

/за – 31, против – 2, въздържали се – 3/ 
 
13.  РАДКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Васил Априлов” № 18, ет.3, ап.6, молба с вх.№ ОС-4-
94.Р/1/27.01.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и 
не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

/за – 29, против – 5, въздържали се – 1/ 
14.  ДИМКА ХРИСТОВА ЯНАКИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

кв.”Владиславово” бл.404, вх.15, ет.1, ап.97, молба с вх.№ ЗСР-5-
94.Д/2/01.02.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и 
не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.   

/за – 30, против – 3, въздържали се – 2/ 
15.  СТЕФАН ПАНОВ СТЕФАНОВ - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Чаталджа” № 49, вх.А, ет.6, ап.47, молба с вх.№ ОС-5-
94.С/5/25.01.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и 
не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.   

/за – 29, против – 4, въздържали се – 1/ 
 
16.  РАДОСТИН СТЕФАНОВ ЧАНЕВ - ЕГН, гр.Варна, ул.”Хъшове” № 

5А, молба с вх.№ ОС-5-94.Р/2/01.02.2005 г., тъй като няма инцидентно 
възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.  

/за – 30, против – 6, въздържали се – 1/ 
 
17.  КРАСИМИР АТАНАСОВ АНГЕЛОВ - ЕГН **********, с.Каменар, 

ул.”Дъб” № 11, молба с вх.№ РД-5-94.К/6/19.01.2005 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП.  

/за – 28, против – 4, въздържали се – 2/ 
 
18.  АНА ПАВЛОВА АЛЕКСИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Пробуда” № 173, молба с вх.№ РД-4-94.А/7/13.01.2005 г., тъй като 
няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП.  

/за – 30, против – 5, въздържали се – 1/ 



 
19.  МАРИЯ СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Наум” № 92, молба с вх.№ РД-5-94.М/8/14.01.2005 г., тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП.   

/за – 30, против – 5, въздържали се – 1/ 
 
20. СНЕЖИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, жк. “Възраждане” бл.54, вх.8, ет.3, ап.197, молба с вх.№ ОС-
4-94.С/42/12.11.2004 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие 
и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.   

/за – 30, против – 4, въздържали се – 1/ 
21.  СНЕЖИНА АНГЕЛОВА ХАРБОВА - ЕГН ********************, 

гр.Варна, ул.”Подвис” бл.32, вх.В, ет.1, ап.2, молба с вх.№ ЗСР-4-
94.С/24/29.11.2004 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и 
не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.   

/за – 31, против – 4, въздържали се – 2/ 
22. КАМЕЛИЯ САШЕВА СТЕПАНОВИЧ - ЕГН **********, гр.Варна, жк. 

“Младост”, бл.142, вх.8, ет.8, ап.182, молба с вх.№ РД-5-
94.К/4/18.01.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и 
не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.   

/за – 31, против – 4, въздържали се – 1/ 
 
23. БОЖИДАРКА ПЕТРОВА ПЕТРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Барутен погреб” бл.4, вх.Б, стая 167, молба с вх.№ ОС-5-
94.Б/1/18.01.2005 г., тъй като няма инцидентно възникнало събитие и 
не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП.   

/за – 32, против – 5, въздържали се – 2/ 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/ 
 
 



 
 

 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 26 

от заседание проведено на 13.04.2005 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Туризъм и търговия” относно: 
- допълнения и изменения на “Наредба за разполагане на 

преместваеми обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други, 
съгласно чл. 56 от ЗУТ”; 

- обсъждане на Декларация с оглед прекратяването на 
строителството в курортните комплекси на територията на община Варна 
и успешен туристически сезон 2005 г. 

 
Докл.: Св. ЗЛАТЕВ – Председател ПК 
“Туризъм и търговия” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 37 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я :  
 

1792-9-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна приема Декларация с оглед прекратяването на строителството 
в курортни комплекси на територията на община Варна и успешен 
туристически сезон 2005 г.,  

/за – 36, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
със следния текст: 
 
 



 
 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

на Общински съвет – Варна 
 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
 

Като Ваши представители в местното самоуправление, ние 
общинските съветници от Общински съвет – Варна изразяваме  
безпокойство и загриженост  по повод продължаващото строителство в 
туристическите комплекси на територията на Общината. 

До нас достигат сигнали от хора и фирми, занимаващи се с 
туристическа дейност, като в тях се изразява безпокойство по отношение 
на спазване на сроковете за извършване на строителна дейност. 

Ситуацията в момента в Курортните комплекси не гарантира 
спокойствието и сигурността на гостите и накърнява името на Общината, 
като утвърждаваща се туристическа дестинация в Европа, нещото което 
ние сме декларирали не еднократно. 

Ето защо, в изпълнение на свое решение № 789-4(15)/21.07.2004 г. 
Общински съвет – Варна настоява в срок до 01.05.05 г. да бъдат 
прекратени всякакъв вид строителни дейности в Курортните комплекси с 
оглед успешен туристически сезон. Компетентните държавни и общински 
органи да предприемат необходимите мерки за спиране и контрол по 
извършването на строителството извън този срок. Отправяме апел  към 
представителите в законодателната власт своевременно и приоритетно, да 
бъде разгледан и решен проблема нормативно, с оглед спасяването не 
само на този туристически сезон, но и тези през следващите десетилетия. 
 
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 
  

1792-9-2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да извърши проверка, 
която да установи ситуацията със застрояването в курортните 
комплекси на територията на Община Варна и на следващото заседание 
на Общинския съвет да докладва резултатите от проверката пред 
общинските съветници. 

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



 1793-9. На основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет –
Варна допълва и изменя “Наредба за разполагане на преместваеми 
обекти за търговия – маси, павилиони, кабини и други, съгласно чл. 56 
от ЗУТ”, приета с Решение № 1780-5(34)/16.05.02 г., допълнена и 
променена с Решения на Общински съвет – Варна № 2231-
10(40)/06.11.02 г.; № 2454-4(44)/05,06.03.2003 г.; № 203-15(8)/28.01.04 
г.; № 560-5(13)/03,09.06.04 г., № 1186-4(20)/26.11.04 г., № 1598-
8(24)/09.03.05 г., както следва: 
 

1. Създава нова ал. 5 към чл. 4 със следния текст: 
 Чл. 4, ал. 5:  “За решенията на комисията се води и съставя 
протокол, който се изнася на видно място в сградата на районната 
администрация в седемдневен срок от заседанието на комисията.” 
 Съществуващата номерация се променя във възходящ ред, 
като: ал. 5 става ал. 6; ал. 6 става ал. 7; ал. 7 става ал. 8; ал. 8 става 
ал. 9, от същия член. 
 /за – 35, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 2. Допълва текста на ал. 2, от § 1,  както следва: 
 отпада думата “приложена” преди думата  “схема”,  отпада 
думата “съгласувана” и се записва следния текст “ .... схема, 
изработена от гл. архитект на района и одобрена от  комисията по чл. 4, 
ал. 3 в съответния район, като в седмичен срок след изготвянето се 
представи в ПК “Туризъм и търговия” за разглеждане и одобрение. 
 Окончателния текст придобива следния вид: 
 §1, ал. 2: “Търговията на открито със сезонни стоки, 
включително и мартеници, цветя, коледни и великденски 
сувенири, селскостопанска продукция със сезонен характер, дърва 
за огрев, маси пред заведения, витрини, фризери и кафемашини и 
други, се извършва по схема, изработена от гл. архитект на района 
и одобрена от комисията по чл. 4, ал. 3 в съответния район, като в 
седмичен срок след изготвянето се представи в ПК “Туризъм и 
търговия” за разглеждане и одобрение.” 

/за – 22, против – 1, въздържали се – 3/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 26 

от заседание проведено на 13.04.2005 г. 
по точка десета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решения от ПК 

“Култура” относно: 
- отпускане на парични средства за финансиране на проекти в 

изкуството и културата, във връзка с приетите “Принципи за финансиране 
на проекти в изкуството и културата”. 

 
Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК 
“Култура, вероизповедания, медии” 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1794-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 и ал. 2  от ЗМСМА и 
във връзка с “Принципи за финансиране на проекти в изкуството и 
културата”, приети с решение на Общински съвет № 1495-9, Общински 
съвет – Варна,  утвърждава Решение на ПК “ Култура, вероизповедания, 
медии” прието с протокол № 46 от 05.04.2005 г., за финансиране на 
проекти в изкуството и културата, както следва: 

 
1. Христо Германов – издаване на стихосбирка, поезия –  “В  

прегорялото пладне” издателство “Славена” ООД  –  800 лв.  
   Средствата да се изплатят от бюджета на функция “Култура”, 

мероприятие “Други дейности по културата”, параграф “Нови 
форми”. 

         /за – 30, против – 1, въздържали се – 0/ 
 



2. Христо Ганев Христов – издаване на книга – “Безсмъртни  българи” 
– изданието е научно-популярно. Посветено е на тракийския и 
национален герой Капитан Петко Войвода - 1 000 лв. 

    Средствата да се изплатят от бюджета на функция “Култура”, 
мероприятие “Други дейности по културата”, параграф “Нови 
форми”. 

 /за – 34, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

3. Владимир Стоянов Стоянов – издаване на поетическа книга 
“Параклисът на ветровете” –  2 000 лв. 

    Средствата да се изплатят от бюджета на функция “Култура”, 
мероприятие “Други дейности по културата”, параграф “Нови 
форми”. 

 /за – 34, против – 1, въздържали се – 0/ 
 

4. Иван Пейчев Овчаров – издаване на стихосбирка със заглавие 
“Мъжете на България” – 1 000 лв.  
Средствата да се изплатят от бюджета на функция “Култура”,    
мероприятие “Други дейности по културата”, параграф “Нови 
форми”. 
/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
5. Пламена Василева Димитрова-Рачева – издаване на книга  с 

название “ Св. Места на българското хаджийство в Йерусалим” –  
2 000 лв. 
Средствата да се изплатят от бюджета на функция “Култура”,    
мероприятие “Други дейности по културата”, параграф “Нови 
форми”. 

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

6. Оперно-филхармонично дружество – Варна – за оперета “Българи 
от старо време”. Премиерата ще бъде през месец април –  5 000 лв. 
Средствата да се изплатят от бюджета на функция “Култура”,    
мероприятие “Други дейности по културата”, параграф “Нови 
форми”. 

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

7. ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио Кюри”- театрална трупа 
“Ла Компарса дел мар негро” – за участие на театрален 
международен фестивал в Братислава – 1 800 лв. 



Средствата да се изплатят от бюджета на функция “Култура”,    
мероприятие “Други дейности по културата”, параграф “Нови 
форми”. 

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

8. Анатоли  Вапиров - издаване на компактдиск – Концерт на 
Международен Биг-Бенд – Джаз фестивал “Варненско лято” 2004 г. – 
3 000 лв. 
Средствата да се изплатят от бюджета на функция “Култура”,    
мероприятие “Други дейности по културата”, параграф “Нови 
форми”. 

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

9.  СУИ “Добри Христов” – Варна –  за концерти във Виена и Баден 
на юношески оркестър “Blue jeans young virtuoses - Varna” – 4 500 
лв. 
Средствата да се изплатят от бюджета на функция “Култура”,    
мероприятие “Други дейности по културата”, параграф “Нови 
форми”. 
/за – 38, против – 1, въздържали се – 0/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 26 

от заседание проведено на 13.04.2005 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Младежки дейности и спорт” относно: 
 - приемане на “Програма Спорт - 2005 г.”; 
 - приемане на “Програма Младежки дейности – 2005 г.” 
 - приемане на “Условия и критерии за финансово подпомагане на 
проекти за младежки дейности”; 
 - приемане на “Програма за развитие и насърчаване на социалния 
туризъм на туристическите дружества в община Варна за периода 2004-
2007 г.” 

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател 
ПК “Младежки дейности и спорт” 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1795-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна, приема “Програма спорт – 2005 г.”, 
съгласно приложение. 

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



   1796-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна, приема “Програма младежки дейности – 
2005 г.”, съгласно приложение. 

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

     1797-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна, приема “Условия и критерии за финансово 
подпомагане на проекти за младежки дейности – 2005 г.”, съгласно 
приложение.  

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

    1798-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна, приема “Програма за развитие и насърчаване на 
социалния туризъм на туристическите дружества в община Варна 
за периода 2005 г.”, съгласно приложение. 

   /за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 26 

от заседание проведено на 13.04.2005 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общинския 

съвет. 
Докл.: Ап. ДИМИТРОВ – 
Председател Общински съвет 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

1799-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна  избира за член на ПК “Архитектура, строителство, 
устройство, организация и развитие на територията на общината и 
населените места” общинския съветник  Кремена Йорданова. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1800-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  избира за член на  ВрК “Евроинтеграция и международно 
сътрудничество” общинския съветник Иван Иванов. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
1801-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  избира за член на  ВрК “Евроинтеграция и международно 
сътрудничество” общинския съветник Григори Бонев. 

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



1802-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна  избира за член на  ВрК “Евроинтеграция и международно 
сътрудничество” общинския съветник Янко Коренчев. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1803-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Финанси и бюджет” 
общинския съветник  Мария Тодорова. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1803-12-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ПК “Младежки дейности и спорт” 
общинския съветник  Мария Тодорова. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1803-12-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  избира за член на  ВрК “Евроинтеграция и международно 
сътрудничество” общинския съветник  Мария Тодорова. 

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

  
1804-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Обществен ред и контрол” 
общинския съветник  Славчо Славов 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
1804-12-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ПК “Култура, вероизповедания, медии” 
общинския съветник  Славчо Славов. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/   
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 26 
 

от заседание проведено на 13.04.2005 г. 
по точка тринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Транспорт” относно: 
 - възлагане на Кмета на община Варна провеждане на обществена 
поръчка за избор на фирма за изграждане на GPS система за наблюдение 
и контрол на превозните средства обслужващи линиите от транспортната 
схема на община Варна. 
 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – 
Председател ПК “Транспорт” 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

 1805-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с  
изпълнение на Решение № 1597-7(24)/09.03.05 г. на Общинския съвет – 
Варна, по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 5-
9300(31)/08.04.05 г., Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община 
Варна да проведе обществена поръчка за избор на фирма за изгрждне на 
GPS – система за наблюдение и контрол на превозните средства 
обслужващи линиите от транспортната схема на Община Варна, съгласно  
приложение. 
 /за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



 1805-13-2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да изпълни решение № 
1805-13-1 в двумесечен срок от приемането му. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
     В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ    _________________ /Ап. ДИМИТРОВ/      
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