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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 

№ 30 
от заседание проведено на 08.07.2005 г. 

по точка втора от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Диан ДАСКАЛОВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги, 
 Първо искам да заявя, че съм доволен от отговора на моето питане във 

връзка с издигането на паметник на Св. Св. Кирил и Методи в нашия град и в 
потвърждение на препоръката на Кмета, която се съдържа в отговора на 
моето питане днес в дневния ред на нашето заседание има включено 
потвърждаване на решението за издигане на паметник на равноапостолите 
Кирил и Методи. И сега ми позволете съвсем кратко актуално питане. 
Уважаеми г-н Кмете, вчера в 10.30 часа на пет метра от сградата на  
Математическа гимназия в град Варна в зелена площ, с не мога да кажа с 
вековни дървета, но с най-красивите ели, които има в квартал “Чайка”, се 
забиха колчета и започна унищожаването на зелената растителност в 
квартала. Според работниците започва строеж на 6 етажен жилищен блок, в 
трайна зелена площ, говоря на метри от сградата на Математическа 
гимназия. Моля, г-н Кмете да се ангажирате доколко тези действия са 
законосъобразни и за Вашите разпореждания по нататък. 

 Благодаря Ви! 
 
Янко КОРЕНЧЕВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Йорданов, 
Що се отнася до отговора на въпросите, които бях задал предния път, 

трябва да кажа, че съм доволен за отговора на въпроса за спирка Благой 
Касабов. Но ми се иска, Вие, можете да направите това, иска ми се в 
навечерието така, още есента това чудесно място – центъра на Варна да се 
овладее, за спирката, за да могат хората да стоят по-спокойно чакайки 
автобусите в тази посока. И сега някои нови въпроси, а някои от въпросите 
не са и нови, само ще ги напомня, но не толкова на Вас, колкото на хората 
във Вашата администрация, да започнем да си вършим работата. Иска ми се 
Вие да кажете днес или чрез отговор какво ще се направи допълнително за 



обезопасяване териториите на училищата в навечерието на новата учебна 
година. Миналата година не беше свършено малко. Аз Ви подкрепих за 
“нарушението” на закона за ул. “Девня”, той даде своите резултати. 
Подкрепям Ви за главната улица в Аспарухово “Кирил и Методи.” Години 
наред никой не искаше да слага тези лежащи полицаи или и друго име имат 
още, но ефекта от тези съоръжения просто се вижда. Ако предприемете 
такива мерки даже, даже “нарушавайки”, става въпрос за живота на хората 
мерки, аз ще Ви подкрепя. Днес мисля е последното, което трябва да кажем 
за бъдещето на тази зала, в която работим. Сега каква е причината днес ние 
не знаем всички, но сме в окаяно състояние всичките, виждате, така не може 
да се работи и Вие го чувствате това. Колежките прескачат, ние си слагаме 
папките, Вие се чувствате неудобно, гражданите и така нататък. Мисля, че 
следващите два месеца, разговарям и с някои директори на Ваши дирекции, 
нека да направим всичко възможно, ние ще Ви подкрепим, тази зала да я 
приведем в порядък. Днес ни се обяснява, че снощи е станала повредата, че 
климатика, че сега ще го заваряме, просто е несериозно. На следващо място – 
изискваме изключително много от районните кметове и това е добре. Аз 
също изисквам, не само там където живея. Но мисля, че е време да помислим 
за тези хора както възпитаваме децата - от едната страна галим детето, а от 
другата – някои казват използваме методи на Макаренко, поне ние с Вас така 
не сме възпитани, двамата, това го знам със сигурност. С добра дума сме 
възпитани, с грижи от нашите семейства. Мен ми се иска да помислим малко 
за автомобилния парк на кметствата и конкретно на някои районни кметове. 
Някои районни кметове престояват в тези коли, това им е работата, аз им 
наброявам лично 10-12 часа, а колите са опасни вече за движение. Няма да 
правя сравнение с автомобилния парк на част от служителите на Общинския 
съвет, но това са избраните хора. Освен областния управител, Вие и 
районните кметове, това са фигурите в държавата, които носят реалната 
отговорност и те трябва да се чувстват спокойно и техните близки за техния 
живот. Има начини автомобили да се закупят за районните кметове, и мисля, 
че това ще го приеме всеки сериозно.  

И на последно място много хора, не Вие, не и аз, преди изборите 
спрягаха: “В Боровец ще Ви прекараме вода, ще Ви прекараме”, даже един бе 
казал вода може да няма, но лимонада ще Ви прекараме. Виждам, че и Вие 
имате доста информация. Днес или в бъдеще, нека така всички като 
общински съветници да чуем вашия отговор, защото мисля, че Вие държите 
информацията, най-точната, а наистина колко етапи, кога ще започне, аз чета 
също вестници, информирам се за това, ще започне водоснабдяването на 
Боровец. Много хора преди изборите износиха тази тема просто и просто си 
отидоха, няма ги, по вилите си са някъде или народа им намери точното 



място след изборите, а бъдещето на Боровец остава, гражданите са там, 
остава проблем на Варна. Благодаря Ви! 

 
Балин БАЛИНОВ 
Уважаеми колеги, уважаеми г-н Йорданов, 
По повод на мое предишно питане, относно строителството на бл. 108 

на бул. “Вл. Варненчик” искам да изкажа удовлетворение за част от 
отговора, но считам, че той не е довършен, тъй като в него не са поети 
никакви ангажименти по отношение сроковете за изпълнение на цитираните 
мероприятия, преди започване на фактическото строителство. И моята молба 
ще бъде, ако е възможно чрез Вашата администрация да поемете 
ангажимента за някакъв начален срок на строителството. Там действително 
има сложни проблеми, трафопостове и т.н., но това така както е написан 
отговора не е включено в рамките на нашия мандат да ни се случи, ако няма 
волята на администрацията. Благодаря! 

 
Славчо СЛАВОВ 
Уважаеми колеги, уважаеми г-н Йорданов, 
Аз искам да изразя становището на доста граждани от район “Одесос” 

и тяхната молба е именно да се обърна лично към Вас, г-н Кмете, да 
свършите работата, която не са си свършили от район “Одесос”. Касае се за 
следното. На ул. “Княз Дондуков” с “Княз Борис” на ъгъла в продължение на 
три години се мъчат живущите в този блок да изпрати р-н “Одесос” някаква 
техника, която да изрежат клоните, които не само, че събарят керемидите на 
покрива, а и влизат и клоните в самите жилища на живущите. Това се намира 
точно на този ъгъл, не знам, последното търсене е през юни месец, края на 
юни месец, въпреки това няма никаква намеса. Молбата ми е да се вземе 
отношение. Същото е и също на “Княз Дондуков” № 5, дървото просто 
събаря почти къщата. Живущите са изнесени, не могат да живеят там. То е 
наклонено и всеки момент ще събори къщата. Това също е правено повече от 
година и половина молби и понеже е опасно дървото никой не се наема това 
дърво и тези клони да се изрежат. Молбата ни е тези две дървета да решат 
проблема на живущите. Следващият проблем е този, че на улица пак “Княз 
Дондуков” има много дупки, които така или иначе трябва по някакъв начин 
да се запълнят, както и в началото на ул. “Самуил”. Просто не само колите се 
разбиват, събират се големи локви и се правят много такива неприятности, 
Вие ги знаете. Моля Вашата намеса. И третото, което е от молба на 
живущите е, че се направиха в гръцката махала доста разкопки, така да кажа, 
с прокарването на някои кабели. Тези неща не са възстановени особено по 
ул. Аспарух и другите улици. Много добре се знаят тези, които са давали 



разрешението. Молбата на гражданите на “Одесос” в този район молят за 
Вашата намеса. Благодаря Ви предварително. 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Уважаеми съграждани, представители на медиите, уважаеми колеги, г-

н Кмете, уважаеми членове на администрацията, 
Отново си позволявам да поставя въпроса по отношение на 

строителството на Златни пясъци. Повод за това ми дава отговора, който ми е 
даден от г-н Кмета на въпроса зададен от мен още май месец и отговора 
разпространен пред общинските съветници. Довод да се изкажа отново е 
разминаването между решението на Общинския съвет и заповедта издадена 
от Кмета. Зачитам: “В изпълнение на решение № на Общински съвет Ви 
представям докладна записка от директора на Дирекция “Осигуряване и 
опазване на обществения ред”, относно преустановяването на строително-
монтажна работа и достъпа на едрогабаритна строителна техника до КК 
“Златни пясъци” и КК “Св. Св. Константин и Елена”. Зачитам решението на 
Общинския съвет същия № 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 застрояване в 
курортните комплекси на територията на Община Варна и на следващото 
заседание на Общински съвет да докладва резултатите от проверката пред 
общинските съветници. Моля, има въпрос от залата ли нещо? За съжаление 
въпреки усилията на администрацията и аз лично се убедих в усилията на 
членовете от дирекция “Осигуряване и опазване на обществения ред”. 
Строежите на Златни пясъци и подлежащите други курортни комплекси на 
територията на Варна продължават и в този смисъл апелирам за спазването 
на решенията на Общинския съвет, евентуално промяна и включване на 
останалите курортни комплекси на Община Варна, както и, тъй като 
отговора, който г-н Кмета ми е дал е от 01 юли, а вече е влязло в сила 
промяната в Наредбата, която е от 21 юли и която ще зачета също така. Чл. 
48 от нея става въпрос и точно чета за каква Наредба се говори тук, за да 
стане ясно на всички, за устройството на черноморското крайбрежие. 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи 
за устройството на отделните видове територии и устройствени зони, че в 
този чл. 48 е написано: Ежегодно, със заповед на Кмета на съответната 
община се забранява извършване на строителни и монтажни дейности в 
курортите, курортните територии на населените места, курортните 
комплекси, ваканционни селища и вилни зони по черноморското крайбрежие 
в периода от 01 май до 15 октомври. Органът, който разрешава строителство, 



вписва това изискване в разрешението за строеж на основание чл. 148, ал. 9 
от ЗУТ. Много се надявам този мой апел да бъде изслушан и жаждата на 
инвеститорите, които също така ги разбирам, жаждата на местни велможи и 
архитектурни доайени да не пресъхне единственото изворче, което така да се 
каже дава възможност на варненци към момента да развиват някаква 
деятелност, какъвто е туризма. За това още веднъж апелирам г-н Кмете да 
бъде спазено решението на Общинския съвет, както и промяната в Наредбата 
за устройство на териториите на Черноморието. Благодаря за вниманието!   

Още нещо да довърша изказването си, ще  предам цялата документация 
на новия председател на Общинския съвет, като визирания в отговора към 
мен х-л “Кини парк”, имам документация, както и хората не си плащат 
някъде другаде курортната такса, а в Община Варна и загрижеността ни 
както за новите инвеститори, така и за старите би трябвало да е еднаква. 

 
Бранимир БАЛАЧЕВ 
Уважаеми колеги, г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, 
Във връзка със зададените от предходната сесия въпроси искам да 

изразя своето задоволство от получените отговори от два от тях. По повод на 
рекламната табела на фасадата на Варненския военноморски клуб мисля, че 
са взети необходимите мерки, за което благодаря. По отношение, искам да 
изразя благодарността и на живущите на в карето на улиците “Заменхоф”, 
“Цар Симеон” и “Козлодуй” за своевременно взетите мерки и осигуряване на 
реда и спокойствието в този регион. Позволявам си по отношение на трети 
въпрос, който повдигнах за паркинга пред Варненския районен съд да 
предложа на администрацията да предприеме действия но ако е имало 
процедура по отдаване на този паркинг на търг същата да бъде отменена и да 
се предприемат действия за сключване на нов договор, тъй като стария 
договор от 1993 г. е изтекъл, нов договор за отдаване безвъзмездно на 
паркинга на районния съд със запазване на трите места, така както е за 
общинската администрация и Общинския съвет. Благодаря! 

 
Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 
Няма го г-н Севастиянов, за да обменя мисли с него в посока, че той 

схваща нашето присъствие в тази зала като коректив на една самозабравила 
се и залитнала, политнала изпълнителна власт, няма такова нещо. Ние си 
имаме критерии, способи, по които, един от които изпълняваме и в момента 
е, как взаимодействаме, но същината най-вече на нашето взаимодействие е в 
това, че именно Общинския съвет задава базата, средствата, формите, 
целите, най-общо казано вдъхновението на изпълнителната власт. Тук съзрях 
нашите пожелания за съвместна работа, които бяха изказани. Е това е 



същината на другите неща, разбира се, че когато се допуснат залитания, така, 
нещо, което не е в съзвучие с решенията на Общинския съвет или пък е 
извън тях да се въвеждат онези механизми, но не виждам основание за 
притеснение в тази насока и най-вече за предупреждение коректив, коректив, 
коректив. Друг беше смисъла на пожеланията, които си отправихме. Да 
работим съвместно, поставяйки си общите цели и намирайки общия тон за 
тяхното решаване.  

Квартал “Чайка” – натъкнах се на заповед преди две години издадена, 
че от 5 бройки нагоре разрешението за изсичането на дърветата се издава от 
директора на Дирекция “Собственост и стопанство”. Няма такива песни, 
разпоредил съм и тази заповед да изчезне начаса, да се отмени. Ще му 
намерим начина, по който трябва да се решава този въпрос на друго ниво, 
при спазването на други условия, за да дойда на въпроса за Чайка, разбирам 
от моите колеги, че не съм разглеждал този въпрос, но този въпрос под 
формата на документация предстои да дойде при мен за разрешение за 
рязане на дървета. В никакъв случай не мога да се отнеса безотговорно към 
едно такова искане, което пък ще се окаже, че е първа предпоставка за 
осъществяване на строителни намерения.  

Училищата, г-н Коренчев, - естествено е, че като наближи периода на 
базата на свършеното досега плюс още нещо, ако сме в състояние да 
направим за сигурността на децата посрещайки 15 септември то ще бъде 
направено, съответно огласено достатъчно време предварително.  

“Боровец” – буквално очаквам в следващите дни да започне 
реализацията. Петте етапа са осигурени, две различни направления, между 1 
500 000 и 1 600 000 лв. е финансирането, което е дадено за тези 5 етапа. 
Имаме изпълнителите, имаме проектите, имаме строителния надзор, 
очакваме подписването на тристранното споразумение след което започва и 
усвояването на средствата. Буквално, надявам се, ако всеки си тежи на 
мястото, извън присъстващите в тази зала е моята забележка, защото от тук 
от нас това не зависи, но ако там където трябва думата се спази започваме 
строителство.  

Клоните – Вие знаете това е петилетки занемарена дейност. Огромна 
работа се свърши в тази насока. Огромна работа. Със сигурност има някъде 
места, където не са изрязани клоните, със сигурност те ще продължат точно 
на този обект. Друг въпрос – много работа се свърши и продължава да се 
върши във връзка с резитбата на клоните. Не забравяйте, че ние не може да 
изрежем толкова клони, колкото има. Ако тези, които ги има са в повече 
отколкото парите, които Общинския съвет е дал за тази функция, това също 
да бъде, нали, ясно, че това е горната граница на реалните и добри 
намерения, най-вече казвам на възможностите.  



Строителство “Златни пясъци” – виждам, че на крака изчаква отговора 
общинския съветник, който зададе тези въпроси. Той се позова на неща, на 
които аз съм се  позовал в моята заповед, по отношение строителството на 
Златни пясъци, но ще е по-важно, аз ще му предоставя копие от решението 
на Окръжния съд и на Върховния административен съд, с които се слага  
автентичен окончателен прочит на тази тема, а не Наредбата, или писмото, 
или т.н. които се казва не, няма изпълнителната власт в лицето на Кмета 
право да спира строителната дейност. Същите тези функции са изцяло 
предоставени в ръцете на ДНСК и РДНСК. Те си предприеха техните 
функции  и отново съдебното решение сложи точка и техните предписания 
бяха обжалвани, поради което всякакво строителство в момента, поне 
съгласно решението на съда, което се извършва на територията на Златни 
пясъци се извършва на законово основание. Това е, уважаеми г-н общински 
съветник, ситуацията и от нас не може да се очаква нищо друго, нищо друго 
след като съда е казал докъде можем да се простираме в правомощията си. 
Друг е въпроса как ще коментирате закона като такъв, защото решението на 
съда не се коментира. Но пък ще имате възможност да направите 
делегеферента предложение пред новите народни представители за едно по-
ефективно решаване на проблема. Много работа ни чака за днес, поради 
което кратки и лаконични бяха отговорите, които съм в състояние да дам 
сега. Ще последват и писмени.            

 
 
 
 

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



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 
№ 30 

от заседание проведено на 08.07.2005 г. 
по точка трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 
 - приемане на годишен счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и 

разходи за 2004 г. на: “Медицински център – І – Варна”-ЕООД, “ДКЦ-Чайка-
Варна”-ЕООД, “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар д-р Марко А. Марков – Варна”-ЕООД, “Областен диспансер за 
пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар”-ЕООД, “Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна”-ЕООД, 
“Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 
Проф.д-р Д. Стаматов – Варна”-ЕООД; 

 - освобождаване от отговорност на управителите на “Медицински 
център І – Варна”-ЕООД, “ДКЦ Чайка – Варна”-ЕООД, “Междуобластен 
диспансер за онкологични заболявания със стационар д-р Марко А. Марков-
Варна”-ЕООД, “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания 
със стационар-Варна”-ЕООД, “Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение-Варна”-ЕООД, “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение Проф.д-р Д. Стаматов – Варна”-ЕООД; 

 - освобождаване на контрольори на “Медицински център І – Варна”-
ЕООД, “ДКЦ Чайка – Варна”-ЕООД, “Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар д-р Марко А. Марков-Варна”-ЕООД, 
“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-
Варна”-ЕООД, “Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение-Варна”-ЕООД, 

 - избор за извършване на одиторски контрол на  “Медицински център І 
– Варна”-ЕООД, “ДКЦ Чайка – Варна”-ЕООД, “ДКЦ-І-Св.Клементина-
Варна”-ЕООД, “ДКЦ–ІІ – Варна”-ЕООД, “ДКЦ–ІІІ – Варна”-ЕООД, “ДКЦ–ІV 
– Варна”-ЕООД, “ДКЦ–V – Варна”-ЕООД, “Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар д-р Марко А. Марков-Варна”-ЕООД, 
“Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-
Варна”-ЕООД; 

 - даване на съгласие на “ДКЦ Чайка–Варна”-ЕООД за бракуване на 
автомобили; 



 - прекратяване на съсобственост за недвижим имот частна общинска 
собственост УПИ ХХ в Западна промишлена зона; 

 - ликвидиране на съсобственост върху УПИ ІХ-6, кв. 507 на ул. 
“Оборище” № 29; 

 - продажба на имот частна общинска собственост – УПИ І, кв. 14 в с. 
Казашко; 

 - извършване на продажба на недвижими имоти-модули на територията 
на търговски комплекси “Панелчето”, “Орехчето” и “Младост”; 

 - промяна предназначението на жилища от фонд “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” във фонд 
“Жилища за продажби”; 

 - допълване на решение на Общински съвет – Варна № 1686-
2(26)/13.04.2005 г.; 

 - продажба чрез конкурс на модули в търговски комплекси “Орехчето” 
и “Панелчето”; 

 - ликвидиране на съсобственост между община Варна и Петя Манева 
Петрова върху модул № 52 от търговски комплекс “Орехчето”, ж.к. 
“Младост” ІІ м.р.; 

 - приемане годишни счетоводни отчети, баланси и отчети за приходите 
и разходи; освобождаване от отговорност контрольорите и управителите на 
“Обреди”-ЕООД, “Пазари”-ЕООД, “Жилфонд”-ЕООД и възлагане на 
одиторски контрол на “Обреди”-ЕООД, “Пазари”-ЕООД,; 

 - безвъзмездно право на ползване на обекти за социално подпомагане; 
 - ликвидиране на съсобственост в ж.к. Възраждане ІІ м.р. върху имот 

общинска собственост УПИ ІІ-227; 
 - ликвидиране на съсобственост на апартамент в жилищен блок № 50, 

ж.к. “Чайка”; 
 - ликвидиране на съсобственост върху пл. № 2563 ж.к. “Чайка” по 

плана на 19-ти п.р. на гр. Варна; 
 - изменение и допълнение на чл. 6, ал. 2 от “Наредба за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и 
продажба на общински жилища”; 

 - прехвърляне на жилища от фонд “Резервен” във фонд “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и от фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” във фонд “Жилища за продажба”; 

 - даване на съгласие за пристрояване и надстрояване на сграда 
публична общинска собственост от собственика на земята, с административен 
адрес бул. “Княз Борис І” № 65; 



 - съгласие за сключване на договор за наем на помещение находящо се 
на партерен етаж на сградата на “ДКЦ-ІІ-Варна”-ЕООД с наемател SG 
“Експресбанк”; 

 - отчуждаване на 8 бр.застроени недвижими имоти и части от 
недвижими имоти – частна собственост, поради изграждане на кръстовище на 
бул. “В. Левски” и ул. “Прилеп”; 

 - отчуждаване на 25 бр.застроени недвижими имоти и части от 
недвижими имоти – частна собственост, поради изграждане на северното 
платно на бул. “В. Левски”; 

 - учредяване право на строеж на ЕТ “Аргиров-30-Кирил Аргиров” за 
съществуващата едноетажна сграда; 

 - ликвидиране на съсобственост чрез продажба на правото на 
собственост на община Варна върху 139 кв.м.идеални части от УПИ ІХ-564, 
находящ се в кв. “Галата”, ул. “Боровец” № 4; 

 - съгласие за учредяване право на строеж на “ДАР-96”-ООД – Варна за 
съществуваща едноетажна сграда; 

 - възлагане на Кмета на община Варна за изготвяне на ПУП за “етажен 
паркинг” в кв. 441, І м.р. гр. Варна и “подземен и надземен паркинг” в УПИ за 
“жилищно строителство” кв. 4, 18 м.р. гр. Варна. 

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

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 40 
 
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2043-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема годишния 
счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2004 г. на 
“Медицински център I – Варна”-ЕООД. 

 /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
      2044-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Галинка Иванова Павлова – управител на “Медицински 
център І - Варна”-ЕООД за 2004 г. 



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

     2045-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност контрольора на “Медицински център І 
– Варна”-ЕООД  д-р Веска Атанасова Дичева за периода 01.01.04 г. до 
31.12.04 г.  

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
     2046-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 

от ТЗ, Общински съвет – Варна избира г-н Светослав Петров Станиславов 
за извършване на одиторски контрол на “Медицински център І - Варна”-
ЕООД за 2005 г.  

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2047-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема годишния 
счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2004 г. на 
“Диагностично-консултативен център “Чайка”-Варна”-ЕООД. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
        2048-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 

т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Юлиана Атанасова Йоргова- Иванова – управител на 
“Диагностично-консултативен център “Чайка”-Варна”-ЕООД. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
      2049-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Диагностично-консултативен 
център “Чайка”–Варна” ЕООД г-н Свилен Андонов  Стойчев за периода 
01.01.04 г. до 31.12.04 г.  

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

       2050-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира  проф. д-р на ик. н. Калю Иванов 
Донев за извършване на одиторски контрол на “Диагностично-
консултативен център “Чайка”- Варна”-ЕООД за 2005 г.  

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



2051-3. Общински съвет – Варна на основание чл.21, ал.1, т. 8 от 
ЗМСМА във връзка с чл. 4,  ал. 1, т.1 и чл. 5 от НРУПСЧОВКТД дава 
съгласие  на “Диагностично-консултативен център “Чайка”-Варна”-
ЕООД да бъдат бракувани следните МПС, собственост на търговското 
дружество с общинско имущество: 

1. Лек автомобил Москвич 2140Д с рег. № В1035 ЛК 
Отчетна стойност 174,50 ст. 
Балансова стойност 135,06 лв. 
Инвентар № 3222 от 30.07.1983 г. 
 

2. Лек автомобил Москвич 2140 Д с рег. № В1036 ЛК 
Отчетна стойност 174,50 ст. 
Балансова стойност 135,06 лв. 

     Инвентар № 3222 от 30.07.1983 г. 
 

3. Санитарен автомобил ГАЗ 24 с рег. № ВВ 4699 ЛК 
Отчетна стойност 112,74 лв.  
Балансова стойност  87,24 лв. 
Инвентар №  2815 от 30.11.1978 г. 
 

4.  Лек автомобил ВАЗ 2104 с рег. № В 1475 
Отчетна стойност 282,01 лв.  
Балансова стойност  59,46  лв. 
Инвентар №  3611 от 01.01.1990 г.  

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
             2052-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, 

ал. 3 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира “АКТИВ” ООД за извършване 
на одиторски контрол на “Диагностично-консултативен център І “Света 
Клементина”- Варна”-ЕООД за 2005г.  

/за – 35, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
              2053-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, 

ал. 3 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов 
за извършване на одиторски контрол на “Диагностично-консултативен 
център ІІ – Варна”-ЕООД за 2005 г. 

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



 

      2054-3.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира “АКТИВ” ООД”за извършване на 
одиторски контрол на “Диагностично-консултативен център ІІІ -Варна”-
ЕООД за 2005 г.  

/за – 34, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
       2055-3.  На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл. 92, ал.5 и във връзка с чл. 97 от НРПУРОИ,  и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОСР-4-94-Д/60/05.05.05г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността 
между Община Варна  и Димитър Пенков Иванов по  отношение на 20 
(двадесет) кв. м. ид. ч. от имот-частна общинска собственост, представляващ 
УПИ XX - 1041(двадесети-хиляда четиридесет и едно)-за обслужващи, 
складови дейности, търговия, находящ се в кв.38(тридесет и осем) по плана 
на Западна промишлена зона на гр. Варна, целия с площ 130(сто и тридесет) 
кв.м., при граници: от двете страни улици и УПИ XІX-331- за 
бензиностанция, описан в АОС № 3261/18.11.2004 г. 

Прекратяването на съсобственост да се извърши чрез продажба на 
частта Община Варна от имота на  Димитър Пенков Иванов, по пазарни цени 
за сумата от 3050,00(три хиляди и петдесет) лв., която е определена от 
лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна  издаването на заповед и 
сключването на договор с г-н Димитър Пенков Иванов съгласно 
изискванията на чл. 36, ал. 3 от ЗОС. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
  2056-3.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,чл. 36, ал.1, т.2 от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-9300/42/ 
09.06.05 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се ликвидира 
съсобствеността върху ½ идеална част от общински имот, представляващ 
УПИ ІX-6, кв. 507 по плана на 13-ти подрайон на гр. Варна, находящ се на 
ул. “Оборище” №29, гр. Варна, целият с площ 299 кв.м., предназначен за 
жилищно строителство, съгласно действащия план за застрояване, ведно с  ½ 
идеална част от полумасивна едноетажна жилищна сграда със застроена 
площ от 42,38 кв.м., построена през 1920 г. и паянтова едноетажна 
пристройка със застроена площ 24,87 кв.м. построена през 1935 г., като 6/12 



идеални части от имота да бъдат продадени на съсобствениците: Гинка 
Маркова Стоянова, Пролет Иванова Цонева и Валентин Иванов Иванов при 
квоти: 

4/12 идеални части за Гинка Маркова Стоянова; 
1/12 идеални части за Пролет Иванова Цонева; 
1/12 идеални части за Валентин Иванов Иванов 

Продажбата на частта на Община Варна да се извърши по пазарна цена 
в размер на 86 200(осемдесет и шест хиляди и двеста) лева, определена от 
лицензиран оценител. 

Горепосочения общински имот е описан подробно в  акт за общинска 
собственост №  972/1999 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор със съсобствениците Гинка Маркова Стоянова, 
Пролет Иванова Цонева и Валентин Иванов Иванов. 

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

         2057-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.63 и сл. от НРПУРОИ  и  по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОСР-4-94-Б/9/05.05.2005 г., Общински съвет –Варна 
дава съгласие за продажбата на имот-частна общинска собственост, находящ 
се  в с. Казашко, представляващ УПИ І-общ, в кв. 14 по плана на селото, с 
площ 640 кв. м., описан в АОС №2770/15.08.2003 г., при граници на имота: 
ул. “Рибарска”, ул. “Казашка” и УПИ ІІ-694,чрез провеждане на  явен търг. 

Експертната оценка на имота, определена от лицензиран  оценител в 
размер на 50 900 лв., да бъде начална цена при провеждането на търга. 

         Възлага на Кмета на Община Варна  въз основа на резултата от 
търга, издаването на заповед и сключването на договор със спечелилия 
участник. 

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

 2058-3. На основание чл. 21,ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1 
от ЗОС и чл. 63, и сл. от НРПУРОИ и в изпълнение на свое Решение № 1672-
2/ Протокол№ 26/13.04.2005 г., Общински съвет – Варна решава да бъде 
извършена продажба чрез конкурс на недвижими имоти, представляващи 
сгради/модули/ - търговски обекти с постоянен статут – частна общинска 
собственост, разположени на територията на търговски комплекси: 



“Панелчето”, “Орехчето” и “Младост” съгласно Приложения № 1,2,3 при 
следните 

 Условия за участие в конкурса: 
 
1. Право на участие в конкурса имат физически и юридически лица, 

които: 
а/  Нямат данъчни задължения към държавата; 
б/  нямат задължения към районните кметства и Община 

Варна; 
в/  нямат дължими обезщетения към Община Варна; 

 
2. За участие в конкурса са необходими следните документи: 
2.1. Заявление за участие по образец, представен към комплекта 

конкурсни документи /подпис и печат/. Представяне на кандидата. 
2.2. Декларация, приложена в конкурсните документи за получаване и 

запознаване с конкурсните условия /подпис и печат/. 
2.3. Актуално удостоверение за съдебна регистрация на участника, 

съгласно изискванията на Търговския закон/оригинал или нотариално 
заверено копие от документа/ или копие от документ за самоличност на 
физическото лице. 

2.4. Удостоверение за недължими данъци и такси за предходната 
година /оригинал/. 

2.5. Удостоверение от НОИ за липса на задължения към бюджета на 
НОИ /оригинал/. 

2.6. Служебна бележка за недължими общински вземания  
2.7. Платежен документ за платени обезщетения към Община Варна 

към датата на вземане на настоящето решение.          
2.8. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

БУЛСТАТ за лицата, осъществяващи търговска дейност. 
2.9. Справка за размера на извършени подобрения от страна на 

кандидата, ако същият се явява и наемател в обектите - собственост на  
Община Варна, предмет на конкурса, за периода до 2005г. 

     2.10. Удостоверение, че фирмата не е обявена и не се намира в 
производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация. 

         2.11. Платежен документ за внесен депозит. Сумата да се внесе в 
“Централна кооперативна банка” АД-клон Варна по с/ка  № 5023879638, код 
79078081. 

2.12. Акт за общинска собственост на имота, предмет на конкурса. 



2.13. Декларация за неразгласа на информацията, получена във връзка с 
конкурса, представена към комплекта конкурсни документи /подпис и печат/. 

2.14. Платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая № 1205, ет. ХІІ в Община Варна, срещу сума, с включен 
ДДС, платима в “Централна кооперативна банка” АД – клон Варна, по с/ка 
№ 3023879608, код 79078081, БИН 7304000002, до 15,30 часа в 14 дневен 
срок от публикуване на обявата за провеждане на конкурса.  

2.15. Подписан проекто-договор /без финансови параметри/. 
 
3.Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 

предложението: 
 1.  Ценова част 

 К1 - офертна цена – 50 /петдесет/ % ,но не по-ниска от 
първоначална конкурсна цена / 

 К2 - срок на заплащане в дни  – 10 /десет/ %,  но не по-
късно от 30.11.2005год.  
  
2. Инвестиционна част 

К3 - доказан размер  на извършени подобрения от страна на 
кандидата в обектите - собственост на Община Варна, предмет на 
конкурса, съгласно представената справка по т. 2.9 –  40 
/четиридесет/ %  

Формула за оценка на предложенията 
 
 К = К1 + К2 + К3 където:  
          К1= (Ц  участник/ Ц макс)х 50% 
 Ц  участника – офертна цена в лева;   
          Ц макс – най-висока предложена цена 
 К2 = (СЗ мин / СЗ участник)х 10% 
 СЗ мин – предложен минимален срок на заплащане в дни 
          СЗ участник – предложение на участника за срок на заплащане в 

дни 
          К3 = (РП участник/ РП макс)х 40% 

РП участник - размер на подобрения в лева 
РП макс – максимален размер на подобрения в лева 

 
При равни показатели на общата оценката на предложенията, 

предимство се дава на участника наемател на обекта. 



 
 Размерът на депозита за участие е 10% от началната конкурсна цена за 

всеки един от обектите. 
 Размерът на таксата за получаване на конкурсната документация е 50 

/петдесет/ лева. 
 
3.Утвърждава конкурсна документация, съдържаща следните 

документи:   
     3.1.Заявление за участие; 

3.2.Заповед за подготовка, организация и провеждане на търга; 
3.3.Декларация за неразгласа на информация; 
3.4.Проекто-договор за продажба; 

          3.5.Декларация за получаване и запознаване с конкурсните 
условия; 

3.6.Офертен лист 
3.7.Копие от акт за общинска собственост на имота.  
 

Конкурсните книжа се получават до 12.00 часа на деня, предхождащ 
деня на конкурса от стая 1205, ХІІ етаж, в сградата на Община Варна, 
гр.Варна, бул. “Осми Приморски полк” №43, тел.659 137, срещу платени 
50/петдесет/лева по сметка № 3023879608 , БИН 7304000002 при “Централна 
кооперативна банка”АД, клон Варна, б.к. 79078081 на Община Варна. 

  Определеният депозит за участие в конкурса е в размер определен 
съгласно Приложение №1, се внася по банкова сметка № 5023879638 , при 
“Централна кооперативна банка”АД, клон Варна, б.к. 79078081 на Община 
Варна. При подаването на предложенията за участие в конкурса се прилага 
банков документ удостоверяващ внесения депозит.  

До 16.00 часа на деня, предхождащ деня на конкурса, кандидатите 
следва да подадат конкурсните документи в ст.1205 на ХІІ етаж на Община 
Варна, където ги представят в запечатан плик, върху който отбелязват 
цялостното название на обекта на конкурса и адреса на подателя, както и 
доказателства за закупена конкурсна документация и внесен депозит. 
Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се допускат. 

За всеки обект се закупува и подава отделен комплект документи и се 
внася депозит, съгласно Приложения №1, №2 и №3. 

Конкурсът да се проведе в 14 /четиринадесет/ дни след публикацията  в 
местните ежедневници, информационното табло и сайта на Община Варна от 
10.00 часа в сградата на Община Варна, зала №37. При съвпадение на датата 
на провеждането на конкурса с неработен ден, той се провежда на първия 
следващ работен ден в обявения час и място.  



 
4. Конкурсната комисия може да поиска в определен от нея срок след 

изтичане на срока за подаване на офертите, писмени разяснения и/или 
документи по предложенията. Тези разяснения не трябва да водят до 
изменение или допълнение на представените предложения. 

 
5. Конкурсната комисия изготвя мотивиран доклад до Кмета на 

Община Варна съдържащ предложение за определяне на участник, спечелил 
конкурса и класиране по ред на останалите участници. 

 
 6. Кметът на Община Варна, въз основа на мотивирания доклад, 

обявява със своя заповед спечелилия конкурса. 
 
7. Депозитите на участниците, които не са обжалвали заповедта на 

Кмета на Община Варна се освобождават, като се задържа депозитът на 
спечелилия конкурса, който се прихваща от цената. 

 
8. В договора задължително се включват условията, при които е 

спечелен конкурсът. 
 
9. В случай, че договорът не бъде сключен по вина на спечелилия 

конкурса участник, с нова заповед  Кмета на Община Варна определя за 
спечелил конкурса следващия класиран кандидат, удовлетворил конкурсните 
условия, като се задържа депозита на отказалият се участник. 

 
10. При неизпълнение на поетите с договора задължения по условията 

на конкурса, спечелилият участник понася санкции, определени в условията 
на договора. 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ   № 1 
към Решение на ОбС – Варна  

№ 2058-3(30)/08.07.2005 г. 
 

ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС “МЛАДОСТ”    
/до супер №59/ 

 
 

 
 

Модул № АОС Депозит     Оценка 
 

№1 
 
2692/2003г. 

 
1 100лв 

 
10 700лв 

№2 2700/2003г. 2 100лв 20600лв 
№14 2703/2003г 2 500лв 24700лв 
№17 2704/2003г. 1 000лв 9100лв 
№23 2706/2003г. 500лв 4900лв 
№25 2707/2003г. 500лв 4900лв 
№26 2708/2003г. 500лв 4900лв 
№40 2745/2003г. 1 000лв 9400лв 
№41 2746/2003г. 1 000лв 9400лв 
№51 2744/2003г. 500лв 4900лв 
№60 2714/2003г. 500лв 4900лв 
№64 2715/2003г. 500лв 4900лв 
№65 2716/2003г. 500лв 4900лв 
№68 2717/2003г. 500лв 4900лв 
№72 2719/2003г. 500лв 4900лв 
№78 2724/2003г. 500лв 4900лв 
№79 2725/2003г. 500лв 4900лв 
№83 2726/2003г. 500лв 4750лв 
№84 2727/2003г. 500.лв 4750лв 
№85 2729/2003г. 500лв 4800лв 
№86 2730/2003г. 500лв 4800лв 
№87 2731/2003г. 1 000лв 9400лв 
№90 2739/2003г. 500лв 4750лв 
№91 2740/2003г. 500лв 4700лв 
№95 2741/2003г. 500лв 4700лв 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

към Решение на ОбС – Варна  
№ 2058-3(30)/08.07.2005 г. 

 
ТЪРГОВСКИ  КОМПЛЕКС  “ОРЕХЧЕТО” 

 
 
 

Модул № АОС Депозит Оценка 

№5 2875/2004г. 450лв. 4346лв 

 
№10 

 
2887/2004г. 

 
600лв. 

 
6206лв 

 
№11 

 
2888/2004г. 

 
600лв. 

6206лв 

 
№22 

 
2889/2004г. 

 
500лв. 

 
4965лв 

 
№48 

 
2894/2004г. 

 
600лв. 

 
6206лв 

 
№49 

 
2893/2004г. 

 
600лв. 

 
6154лв 

 
№50 

 
2877/2004г. 

 
600лв. 

 
6206лв 

 
 
 
 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 
към Решение на ОбС – Варна  

№ 2058-3(30)/08.07.2005 г. 
 

ТЪРГОВСКИ  КОМПЛЕКС  “ПАНЕЛЧЕ” 
 
 
 

Модул № АОС Депозит Оценка 

№2 2996/2004г. 450лв. 4347лв 
№30 3003/2004г. 350лв. 3503лв 
№39А 3005/2004г. 300лв. 3141лв 
№45 3006/2004г. 600лв. 6023лв 
№51 3007/2004г.  850лв. 8359лв 
№55 3009/2004г. 550лв. 5654лв 
№62 3013/2004г.       5843лв 
№65 3014/2004г. 600лв.      6031лв 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



2059-3.   На основание чл. 42, ал. 2  от ЗОС  и по предложение на  
Кмета на Община Варна с вх №ОС-5-9302/82/22.04.05 г., Общински съвет – 
Варна променя предназначението на “Жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди” в “ Жилища за продажба” за 
следните жилища: 

 
ж.к. “Възраждане”   бл. 44       вх. 2      ет. 1      ап. 34    - АОС 3201/04 г. 
ж.к. “Младост”         бл. 126     вх. 1      ет. 1      ап. 1      - АОС 3039/04 г. 

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

 
2060-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира  проф. д-р на ик. н. Калю Иванов Донев 
за извършване на одиторски контрол на “Диагностично-консултативен 
център ІV - Варна”-ЕООД за 2005 г.  

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

2061-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Бакалов за извършване на 
одиторски контрол на “Диагностично-консултативен център V-Варна”-
ЕООД за 2005 г.  

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

 
2062-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи на 
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар – “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна”-ЕООД  за 2004 г. 

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

2063-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Господин Игнатов – управител на “Междуобластен 
диспансер за онкологични заболявания със стационар – “Д-р Марко 
Антонов Марков” – Варна” ЕООД  за 2004 г. 

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



2064-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на  “Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар – “Д-р Марко Антонов 
Марков” – Варна ЕООД  Евелина Дюлгерова за периода 01.01.04 г. до 
31.12.04 г.  

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2065-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна избира  “РОДИС ОДИТ” – ООД за извършване 
на одиторски контрол на “Междуобластен диспансер за онкологични 
заболявания със стационар – “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна”-
ЕООД  за 2005 г.  

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

2066-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема годишния 
счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи на “Областен 
диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – 
Варна”-ЕООД  за 2004 г. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
         2067-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 

1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Иван Митишев – управител на  “Областен диспансер за 
пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар –Варна”-ЕООД за 
2004 г. 

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

         2068-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност контрольора на  “Областен диспансер за 
пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Варна”-ЕООД 
Емилия Цветанова Младенова за периода 01.01.04 г. до 31.12.04 г.  

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

            2069-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 
3 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира ЕТ “ЛОГОСКОНТО - Никола 
Бакалов” за извършване на одиторски контрол на  “Областен диспансер за 



пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар – Варна”-ЕООД за 
2005 г.  

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

2070-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема годишния 
счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи на  “Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна”-ЕООД за 2004 г. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2071-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Драгомир Драганов – управител на  “Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна”-ЕООД за 2004 г. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2072-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольора на  “Специализирана болница по 
очни болести за активно лечение – Варна”-ЕООД д-р Деян Бориславов 
Драгиев за периода 01.01.04 г. до 31.12.04 г.  

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

2073-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема годишния 
счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи на   
“Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение “Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна”-ЕООД за 2004 г. 

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

 
2074-3. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна, Общински съвет – Варна допълва свое Решение № 
1686-2 по протокол № 26 от 13.04.2005 г. като в текста след:”.... жилище (½ 
ид. ч.) -5 189.50 ( пет хиляди сто осемдесет и девет лв. и петдесет ст.)лева, 
определена по данъчна оценка” се допълва със следния текст:”... и ½ (една 
втора) идеална част от антре със застроена площ 5,47(пет цяло и четиридесет 



и седем стотни) кв.м., на стойност 538.60 (петстотин тридесет и осем лв. и 
шестдесет ст.), определена със същата данъчна оценка.”  

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

2075-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 92, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка с Решение № 1672-
2(26)/13.04.2005 г. и по предложение на Кмета на Община – Варна, 
Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба чрез конкурс на  
представените по-долу в табличен вид модули: 

Модул № 11 ТК “ОРЕХЧЕТО” АОС № 2888/2004 г. 6206.00 лв. 
Модул № 38 ТК “ОРЕХЧЕТО” АОС № 2895/2004 г. 3714.00 лв. 
Модул № 57 ТК “ОРЕХЧЕТО” АОС № 2879/2004 г. 4965.00 лв. 
Модул № 12 ТК “ПАНЕЛЧЕТО” АОС №2997/2004 г. 6139.00 лв. 
Модул № 13 ТК “ПАНЕЛЧЕТО” АОС № 2998/2004 г. 6139.00 лв. 
Модул № 20 ТК “ПАНЕЛЧЕТО” АОС № 3004/2004 г. 5499.00 лв. 
Модул № 59 ТК “ПАНЕЛЧЕТО” АОС № 3011/2004 г. 6082.00 лв. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
      2076-3. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 

2 от ЗОС, чл. 92, ал. 5, във връзка с чл. 97 от НРПУРОИ, и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. №  РД-5-9300/19/09.06.05 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за ликвидиране на съсобственост между Община Варна 
и Петя Манева Петрова, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 10 (десет) кв. м. идеални части от модул № 52, находящ се  в 
търговски комплекс “Орехчето”, ж. к. “Младост”, ІІ-ри (втори) м.р., целия с 
площ 15 (петнадесет) кв. м. – предмет на АОС № 2878/29.01.04 г. 

Ликвидирането на съсобствеността да се извърши чрез изкупуване на 
частта на Община Варна от Петя Манева Петрова, по пазарни цени, за сумата 
от 6 547 (шест хиляди петстотин четиридесет и седем) лева, без включен 
ДДС. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

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



 
 
2077-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема годишния 
счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2004 г. на 
“Обреди” ЕООД. 

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

2078-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност Любчо Любчев – управител на “Обреди” ЕООД за 2004 г. 

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

2079-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольорите на “Обреди” ЕООД Теодора 
Станева и Георги Стефанов за периода 01.01.04 г. до 31.12.04 г.  

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

2080-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слав Танев за извършване на одиторски 
контрол на “Обреди” ЕООД за 2005г.  

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

2081-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема годишния 
счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2004 г. на 
“Пазари” ЕООД - Варна. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2082-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност Милко Дянков Тодоров – управител на “Пазари” ЕООД - 
Варна за 2004 г. 

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



   2083-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольорите на “Пазари” ЕООД - Варна 
Гето Маринов, Тошко Грудев и Гено Генов за периода 01.01.04 г. до 31.12.04 
г.  

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

2084-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира проф. д-р на ик.н. Калю  Иванов Донев 
за извършване на одиторски контрол на “Пазари” ЕООД - Варна за 2005 г.  

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

2085-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема годишния 
счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2004 г. на 
“Жилфонд” ЕООД - Варна. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2086-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност Атанас Чемширов – управител на “Жилфонд” ЕООД - Варна 
за 2004 г. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2087-3. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна 

освобождава от отговорност контрольора на “Жилфонд” ЕООД - Варна 
Златко Стефанов за периода 01.01.04 г. до 31.12.04 г.  

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
2088-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.39, ал. 5 от ЗОС, 

във връзка с чл.107 и 108, от НРПУРОИ, и § 34 и § 35 от ПЗР на Закона за 
социалното подпомагане и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД-4-2400/425/ 14.06. 2005 г., Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване на Агенция за социално подпомагане  за 
нуждите на дирекция “Социално подпомагане” – Варна за срок от 10 (десет) 
години, върху следните имоти-частна общинска собственост, находящи се: 



− бул. “Осми приморски полк” № 139, бл. 38 до вход “А” – партер, 
актуван с АОС № 2668/21.07.03 г. Имотът е разположен в подблоково 
пространство на жилищен блок № 38, между входове “А” и “Б”, бул.  “Осми 
приморски полк” № 139, 17 (седемнадесети) п. р., със застроена площ 100 
(сто) кв. м. Имотът се предоставя за нуждите на бюро за “Социално 
подпомагане – Простор 1” 

− бул. “Осми приморски полк” № 139, бл. 38 до вход “Г” – 
партер, актуван с АОС № 2669/21.07.03 г. Имотът е разположен в 
подблоково пространство на жилищен блок № 38, между входове “В” и 
“Г” в 17 (седемнадесети) п. р., със застроена площ 100 (сто) кв. м. Имотът 
се предоставя за нуждите на бюро за “Помощни технически средства”; 

− бул. “Владислав Варненчик”, бл. 47, ет. 1, актуван с АОС № 
1844/17.07.2000 г., детска занималня със застроена площ 124,45 кв. м., 
ведно с 2,9072 % ид. ч. от общите части на сградата и правото на строеж, с 
конструкция  ППП, разположена  на първия етаж от 13-етажен блок и 
състояща се от две занимални, игротека, канцелария, две съблекални, 
коридор и две сервизни помещения. Имотът се предоставя за нуждите на 
бюро “Социално подпомагане – Младост”; 

− бул. “Осми приморски полк” № 135, бл. 36 до вх. “Г” – партер, 
актуван с АОС № 2664/21.07.03 г.  Имотът е разположен в подблоковото 
пространство на жилищен блок № 36,между входове “В” и “Г”, бул. “Осми 
Приморски полк” № 135, 17 (седемнадесети) п.р., със застроена площ 100 
(сто) кв. м. Имотът се предоставя за нуждите на бюрото за “Социално 
подпомагане – Приморско”; 

− бул. “Осми приморски полк” № 137, бл. 37 до вх. “А” - партер, 
актуван с АОС № 2667/21.07.03 г. Имотът е разположен в подблоковото 
пространство на жилищен блок № 37, между блоковете “В” и “Г”, бул. 
“Осми приморски полк” № 137, бл. 37,17 (седемнадесети) п.р., със 
застроена площ 100 (сто) кв. м. Имотът се предоставя за нуждите на бюро 
“Социално подпомагане – Чайка и Простори 2”; 

− ул. Тодор Влайков” № 14, актуван с АОС № 1852/27.07.2000 г. 
Имотът представлява сграда, цялата със застроена площ 125 кв. м., от 
които 62,27 кв. м., включващи два броя помещения (канцеларии), коридор, 
фоайе, склад и сервизни помещения. Имотът се предоставя за нуждите на 
бюро “Социално подпомагане – Прогрес”; 

 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 
описаните имоти за срок от 10 (десет) години. 

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



 
2089-3. На основание чл. 22  ал. 1 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна изменя и допълва чл. 6, ал. 2 от Наредбата за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 
настаняване и продажба на общински жилища, като същият придобива 
следния вид: 

 “Комисията по ал. 1: 
1. Разглежда подадените молби и декларации в едномесечен срок, 

взема решения за включване или невключване на гражданите в картотеките; 
2. Взема решения за изваждане от картотеките при условията на чл. 8, 

ал. 1 от Наредбата 
3. Определя степента на жилищна нужда на отделните семейства по 

групи съгласно чл. 5, ал. 1 от настоящата Наредба; 
4. Прави предложение до Кмета на района за настаняване на 

нуждаещите се семейства съобразно наличния свободен жилищен фонд. 
Настаняването се извършва със заповед на кмета на района, издадена по реда 
на чл. 13, ал. 1 от Наредбата. 

 5. Прави предложения за прекратяване на наемните правоотношения с 
наематели отговарящи на условията на чл. 21, ал. 1 от Наредбата; 

 6. Дава становища доколко наемателите, подали молби за закупуване 
отговарят на всички условия съгласно чл. 33, ал. 2 от настоящата Наредба.” 

 
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
2090-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-94. 
П/61/15.06.2005 г., Общински съвет – Варна прехвърля двустайно жилище, 
находящо се в гр. Варна, ж.к.”Младост”, бл.108, вх.8, ет. 4, ап. 18,  от фонд 
“Резервен” във фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди”. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2091-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на  Кмета на Община Варна вх. №РД-5-
9300/44/14.06.05г., Общински съвет – Варна променя предназначението на 



“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” в “ Жилища за продажба” за следните жилища: 

 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 10   вх. 6        ет. 5      ап. 22    - АОС 3319/05 г. 
ул. “Петър Райчев”      бл. 4     вх. “В”   ет. 1      ап. 50      - АОС 578/98 г. 

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

 
 

2092-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на  Кмета на Община Варна вх. № РД-5-
9300/46/15.06.05 г., Общински съвет – Варна променя предназначението на 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” в “ Жилища за продажба” за следните жилища: 

 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 10     вх. 6        ет. 8     ап. 40      - АОС 3343/05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 223   вх. 4        ет. 9     ап. 116    - АОС 3325/05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 28     вх. 1        ет. 1     ап. 3        - АОС 3347/05 г. 
 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2093-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на  Кмета на Община Варна вх. №РД-5-
9100/451/15.06.05 , Общински съвет – Варна променя предназначението на 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” и включва в “Жилища за продажба” следното жилище: 

 
 ж.к. “Младост”   бл. 116    вх. 10      ет. 3      ап. 15      - АОС 2797/03 г. 

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

2094-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на  Кмета на Община Варна вх. № РД-5-
9300/45/15.06.05 г., Общински съвет – Варна променя предназначението на 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” в “ Жилища за продажба” за следните жилища 

: 
 

ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 203     вх. 3      ет. 3     ап. 80      - АОС 1436/99 г. 



ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 10       вх. 6       ет. 3    ап. 14    - АОС 1784/00 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 401     вх. 3       ет. 1     ап. 35    - АОС 2546/04 г. 

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

 
     2095-3. На основание чл. 36, ал. 1 т. 4 от ЗОС и във връзка с чл. 92, 

ал. 5 и чл. 97 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. №  РД-5-9100/212/29.06.2005 г., Общински съвет – Варна  дава съгласие 
да бъде прекратена съсобствеността между Община Варна и физически лица 
чрез замяна на 326,40 кв. м. (триста двадесет и шест цяло и четиридесет 
стотни) кв.м. идеални части от УПИ ІІ – 227 (втори-двеста двадесет и седем) 
– общинска собственост – целия с площ 1550,00 (хиляда петстотин и 
петдесет) кв. м., в кв. 1 (едно) по плана на ж.к. “Възраждане” ІІ (втори) 
микрорайон – град Варна, описан в Акт за общинска собственост № 
3333/11.04.2005 г., срещу 326,40( триста двадесет и шест) кв.м., които 
представляват 233,00( двеста  тридесет и три) кв. м. идеални части от УПИ І 
– за жилищно строителство и 93,40 (деветдесет и три цяло и четиридесет 
стотни) кв. м. в улична регулация, в кв. 1 (едно) по плана на ЖК 
“Възраждане” ІІ микрорайон – град Варна, собственост при равни части на  
Павлин Иванов Генов, ЕГН ********** с местожителство гр. Варна  и 
Ивайло Николаев Райков, ЕГН ********** с местожителство гр. Варна. 

 Прекратяването на съсобствеността чрез замяна на гореописаните 
имоти да се извърши по пазарни цени. 

 Съгласно приетите пазарни оценки на гореописаните недвижими 
имоти-предмет на замяната, които възлизат на 54793,00 ( петдесет и четири 
хиляди  седемстотин деветдесет и три) лева, същите са равностойни и не се 
дължи доплащане от страните. 

 Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде 
заповед и сключи договор с Павлин Иванов Генов и Ивайло Николаев 
Райков. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
2096-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-94.К/18/ 
15.06.2005 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се ликвидира 
съсобствеността върху 2493,15 /9767 идеални части от ап. № 73, ет.6, вх. В, 
бл. № 50 в ж.к “Чайка” на гр. Варна, целият със застроена площ 101,13 кв.м.,  
състоящ се от три стаи, кухня, баня-тоалет, коридор и два балкона, с 



прилежаща към него изба №73 с площ 11,90 кв.м., ведно с 1,1992% ид. ч. от 
общите части от сградата и отстъпеното право на строеж върху припадащата 
се част от терена чрез продажба на частта на Община Варна на 
съсобствениците Крум Хр. Атанасов и Евгения Евст. Христова, по пазарна 
цена в размер на 18 100 (осемнадесет хиляди и сто) лева без включен ДДС, 
определена от лицензиран  експерт-оценител. От сумата да бъдат 
приспаднати надвзетите наеми след влизане в сила на съдебното решение на 
Варненски окръжен съд от 20.04.2004 г. по гр. дело № 1544 по описа за 2003 
г., вписано под № 229 том.13 вх. р. № 24099/2004 г. в Службата по 
вписванията при ВРС към Агенцията по вписванията - гр. София. 

 За описаният имот е съставен акт за частна общинска собственост № 
1994/05.01.2001 г. 

 Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде 
заповед и сключи договор с Крум Атанасов и Евгения Христова. 

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

2097-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 
ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 5 и по предложение на Кмет на Община Варна с 
вх. № ОС-5-94.С/9/ 01.07 05 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се 
ликвидира съсобственост чрез продажба на дела на Община Варна от имот, 
представляващ 222.22 кв.м. ид. части от поземлен имот № 2563, находящ се в 
ж.к. “Чайка” по плана на 19-ти п.р. целият с площ 500.00 кв.м. 

 Идеалната част от имота да бъде изкупена от собствениците: Донка 
Димитрова, Владимир Димитров, Свилен Стоянов, Росен Неделчев и Юлиян 
Димитров по пазарна цена в размер на 60000.00 лева., определена от 
лицензиран оценител. 

 В описания имот е съставен Акт за частна Общинска собственост № 
3318/22.04.2005 год. 

 Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде 
заповед и сключи договор с Донка Димитрова, Владимир Димитров, Свилен 
Стоянов, Росен Неделчев и Юлиян Димитров. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
  
 
2098-3.  С писмо вх.№ РД-5-9200/234/22.06.2005г. от МИЛЕН 

ГЕОРГИЕВ МАРКОВ ЕГН **********, представляващ Доброволен 
пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”, Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА” и 
Професионален фонд “ЦКБ-СИЛА” с адрес за кореспонденция  гр.София, 



ул.”Стефан Караджа” №2, собственици съгласно нотариален акт №18, том 
ІХ,рег.№9316, дело №1374/2004год. на УПИ V-7, кв.728, по плана на 3-ти 
микрорайон, с административен адрес бул.”Княз Борис І” №65, гр.Варна, е 
постъпило искане за реализиране на инвестиционен проект на база одобрен 
със Заповед № Г-176/16.06.2005год. работен устройствен план /РУП/ за 
горепосочения имот.  

В УПИ V-7, кв.728, по плана на 3-ти микрорайон е изградена триетажна 
масивна сграда – Дом на изкуствата, представляваща публична общинска 
собственост, състояща се от сутерен, партер и два етажа, ползваща се като 
художествена галерия, съгласно АОС № 506/16. 02.1998г. Община Варна е 
собственик на сградата и правото на строеж за нея. Земята представляваща 
УПИ V-7, кв.728, е собственост на наследниците на Иван Тенев Янков към 
момента на съставяне на АОС № 506/16. 02.1998 г. С нотариален акт за 
покупко – продажба  №18, том ІХ, рег.№9316, дело №1374/2004 год. 
собственик на имота стават Доброволен пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА”, 
Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА” и Професионален фонд “ЦКБ-
СИЛА”.  

Съгласно решение № 2901-4, взето по протокол № 48 от заседание на 
Общински съвет Варна, проведено на 24.09.2003 год. е подписан Договор № 
Д-4-9200/189/14.06.2004 год. за предоставяне на концесия - правото да 
извършва на културна и търговска дейност в Дом на изкуствата, между 
Община Варна и “Байонета” ЕООД, с адрес на управление и кореспонденция 
гр.ВАРНА, местност “Акчелар” 388, дан.№ 1033171273 Булстат 
103812011,тел. 052 603 726, регистрирано по фирмено дело № 1205/18.04.2003 
год. по описа на ВОС, с управител ЕРДЖАН КЕРИМ ШАБАН, ЕГН 
**********. 

Носители на правото на собственост върху земята и сградата са 
различни правни субекти. С оглед съчетаване интересите им и на основание 
чл. 183, ал. 3, изр. 2 ЗУТ, е необходимо Общински Съвет - Варна, като 
принципал на общинската собственост, да даде съгласие за извършване на 
допустимото и възможно пристрояване и надстрояване на съществуващата 
сграда - Дом на изкуствата и свързаната с това реконструкция и 
модернизация, съгласно одобрен със Заповед № Г-176/16.06.2005год. РУП за 
УПИ V-7, кв.728, 3-ти микрорайон гр.Варна. Разходите по проектиране и 
самото строителство да са за сметка на собствениците на земята и на 
концесионера /по силата на договора за концесия/. 

 
Във връзка с горното, Общински съвет - Варна  взема следното  
 

       Р Е Ш Е Н И Е : 



 
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 ЗМСМА и чл. 183, ал. 3, изр. 2 във връзка 

с ал. 2 ЗУТ и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна вх. № РД-
5-9200/234/29.06.2005 год., Общински съвет-Варна, като собственик на сграда 
- публична общинска собственост, находяща се в гр. Варна, бул.”Княз Борис 
I” № 65, съгласно АОС № 506/16. 02.1998г., изградена в УПИ V-7 - общ, кв. 
728 по плана трети подрайон на града, собственост на Доброволен пенсионен 
фонд “ЦКБ-СИЛА”, Универсален пенсионен фонд “ЦКБ-СИЛА” и 
Професионален фонд “ЦКБ-СИЛА”, съгласно Нотариален акт за покупко – 
продажба  №18, том ІХ, рег.№9316, дело №1374/2004год., дава съгласие на 
основание чл. 183, ал. 3, изр. 2 във връзка с ал. 2 ЗУТ и чл.66, ал.4 от Закон за  
собствеността, за извършване на пристрояване и надстрояване на 
съществуваща сграда, съобразно одобрения ПРЗ и РУП за имота.    

Инвестиционният проект, изготвен на база одобрен със Заповед № Г-
176/16.06.2005 год. работен устройствен план /РУП/, да бъде съгласуван с 
Община Варна и концесионера на сграда – публична общинска собственост -  
Дом на изкуствата, съгласно Договор № Д-4-9200/189/14.06.2004год. за 
предоставяне на концесия и инвестиционната програма към него. 

 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват - 12/  
 
 

 
2099-3. На основание чл.105 ЗЛЗ, чл. 4, ал.1, т. 1, чл. 6 и чл. 17, ал. 2 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде сключен 
договор за наем на помещение от около 100 кв.м., находящо се на  партерния 
етаж на сградата на “ДКЦ ІІ - Варна”-ЕООД, в гр. Варна, кв. “Аспарухово” 
ул. “Народни будители” № 5, с наемател “SG Експресбанк”, като договорът 
за наем бъде сключен за срок от 8 години. 

 Размерът на наемната цена да бъде определен при спазване 
разпоредбата на чл. 17, ал. 2 НРУПСЧОВКТД. 

 Възлага на управителя на дружеството да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 

 
 /резултати от поименно явно гласуване: 
 за – 29, против – 2, въздържали се – 8, отсъстват – 12/ 

 
 
  



2100-3. Със Заповед № Г-333/1994 год. на Кмета на Община Варна е 
одобрено изменението на ЗРП (ПУП) на част от 25ти и 26ти подрайони на гр. 
Варна, като  е предвидено изграждането на кръстовище бул. “В.Левски” и ул. 
“Прилеп” в 25ти подрайон. За да започне изграждането на кръстовището е 
необходимо да бъдат отчуждени 8 броя  застроени недвижими имоти и части 
от недвижими имоти – частна собственост, подробно описани по вид, размер, 
местонахождение, размер на паричното обезщетение, данни за 
собствениците и собствеността в диспозитива на настоящото решение 
относно всеки отделен имот, който следва да бъде отчужден. 

Имотите, които се отчуждават се засягат непосредствено от 
предвиденото строителство, видно от приложения ПУП (ЗРП). Нуждата от 
изграждане на “Кръстовище бул. “В.Левски” и ул. “Прилеп” в кв.57”Б”/25ти 

подрайон ” не може да бъде задоволена по друг начин.  
Общият размер на средствата, необходими за обезщетяване на 

собствениците е 838 231 лв. Финансова обосновка на предложението за 
отчуждаване е направена с писмо № ОБС-5-9303/69/30.06.2005 год, от  
Дирекция “Финанси и бюджет” при Община Варна, съгласно приложение.  

В диспозитива на настоящото решение е посочен размера на 
дължимото парично обезщетение за всеки отделен имот, предмет на 
решението. Обезщетението за всеки отделен имот, който следва да бъде 
отчужден е определено от лицензиран оценител чрез изготвяне на пазарна 
оценка не по-рано от три месеца преди датата на внасяне на предложението 
на Кмета на община Варна за отчуждаване вх. № РД-5-9300(53)/07.07.2005 г. 

За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
979/13.04.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна,  с влязла в сила 
заповед № Г-333/1994 год. 

На основание горното, Общински съвет - гр. Варна взема  
настоящото  

Р Е Ш Е Н И Е 
за принудително отчуждаване на следните осем имота – частна 

собственост, както следва: 
              
2100-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на  поземлен имот № 969, кв.57”Б”, 25ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес - ул.”Прилеп” № 2. 

Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 



предвидено изграждане на обект: “Кръстовище бул. “В. Левски” и ул. 
“Прилеп” в кв.57”Б”/25ти подрайон” – публична общинска собственост. 

Собственици на  имота, представляващ два реални дяла от сграда и 
дворно място с площ от 287 кв.м, съгласно протокол за делба по 
гр.д.№911/1984г., договори №№ 2659, 2658, 2674/2000 год. на Областен 
управител, са:   

 Кирил Николов Георгиев, ЕГН ********** 
 Георги Николов Георгиев, ЕГН ********** 
Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 148985 (сто четиридесет и осем 
хиляди  деветстотин осемдесет и пет) лева. 

За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица №  
979/14.04.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 148 985 (сто четиридесет и осем хиляди  деветстотин осемдесет и 
пет)лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 3/ 
 
2100-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на  поземлен имот № 970, кв.57”Б”, 25ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес- ул.”Прилеп” № 4”А”. 

Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Кръстовище бул.”В.Левски” и 
ул.”Прилеп” в кв.57”Б”/25ти подрайон” – публична общинска 
собственост. 

Собственици на  имота, представляващ  сграда и признато право на 
строеж върху дворно място с площ от 287 кв.м, съгласно Решение  по 
гр.д.№1165/1984г., Удостоверение за ППС от 1960г., НА № 179, т.ІV, д.№ 
1221/1986г., са:   

 Михаил Христов Димитров, ЕГН ********** 
 Христо Михайлов Христов, ЕГН ********** 
Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 126292 (сто двадесет и шест 
хиляди двеста деветдесет и два) лева. 



За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица №  
979/14.04.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 126292 (сто двадесет и шест хиляди двеста деветдесет и два) лева, 
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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2100-3-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на  поземлен имот № 971, кв.57”Б”, 25ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес- ул.”Прилеп” № 6”Б”. 

Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Кръстовище бул.”В.Левски” и 
ул.”Прилеп” в кв.57”Б”/25ти подрайон” – публична общинска 
собственост. 

Собственици на  имота, представляващ  сграда и  дворно място с площ 
от 230 кв.м, съгласно  НА № 152, т.VІІ, д.№ 2833/78г., НА № 155,т.ХІ, д.№ 
3573/87г.,Удостоверение № 10444/60г., у-ние за н-ци № АО-У-1924/97г., 
Договори №№ 2073/99г., 2072/99г. на Областен управител, са:   

 Тодор Кирилов Калчев, ЕГН ********** 
 Стоян Георгиев Генчев, ЕГН ********** 
Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 116810 (сто и шестнадесет 
хиляди осемстотин и десет) лева. 

За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица №  
979/14.04.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 116810 (сто и шестнадесет хиляди осемстотин и десет) лева , 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

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



2100-3-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на  поземлен имот № 972, кв.57”Б”, 25ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес- ул.”Ружа” № 1. 

Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Кръстовище бул.”В.Левски” и 
ул.”Прилеп” в кв.57”Б”/25ти подрайон” – публична общинска 
собственост. 

Собственици на  имота, представляващ два реални дяла от сграда и 
дворно място с площ от 234 кв.м, съгласно НА № 31, т.ХV, р.5426, 
д.№3426/01г., у-ние за н-ци, НА №14, т.ХLV, р.11292, д.№ 10915/93г., са:   

  Христина Ангелова Илиева, ЕГН ********** и 
  Стефан Стоянов Христов, ЕГН ********** – и двамата 

наследници на Стоянка Димитрова Христова, ЕГН ********** 
          Панайот Ненков Марков, ЕГН ********** 
Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 149392 (сто четиридесет и девет 
хиляди  триста деветдесет и два) лева. 

За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица №  
979/14.04.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 149392 (сто четиридесет и девет хиляди  триста деветдесет и два) лева, 
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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

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

2100-3-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на  поземлен имот № 967, кв.57”Б”, 25ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес- ул.”Ружа” № 3. 

Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Кръстовище бул.”В.Левски” и 
ул.”Прилеп” в кв.57”Б”/25ти подрайон” – публична общинска 
собственост. 



Собственици на  имота, представляващ  сграда и  дворно място с площ 
от 148 кв.м, съгласно  НА № 170, т.ХІ, д.№ 3990/85г., НА № 193,т.ІV, д.№ 
2023/67г., НА № 103, т.ІІ, д.№ 420/57г., удостоверение за наследници № 
3450/05г., са:   

Цветанка Димова Захариева, ЕГН ********** 
Атанаска Радева Петрова, ЕГН ********** 
Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 104794 (сто и четири хиляди 
седемстотин деветдесет и четири) лева. 

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица №  
979/14.04.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на  104794 (сто и четири хиляди седемстотин деветдесет и четири) лева, 
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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

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

2100-3-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на  поземлен имот № 966, кв.57”Б”, 25ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес- ул.”Ружа” № 3”А”. 

   Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Кръстовище бул.”В.Левски” и 
ул.”Прилеп” в кв.57”Б”/25ти подрайон” – публична общинска 
собственост. 

Собственици на  имота, представляващ   сграда и дворно място с площ 
от 142 кв.м, съгласно НА № 144, т.ІV, д.№1492/74г., у-ние за н-ци № 
13325/05г., НА №104, т.ІІ,   д.№ 420/57г., са:   

Петранка Тодорова Неделчева, ЕГН  
Веселин Неделчев Димов, ЕГН  
Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 108664 (сто и осем хиляди  
шестстотин шестдесет и четири) лева. 

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица №  
979/14.04.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  



Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 108664 (сто и осем хиляди  шестстотин шестдесет и четири) лева, 
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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2100-3-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на част от поземлен имот № 965, кв.57”Б”, 
25ти подрайон на гр.Варна, с административен адрес- ул.”Ружа” № 3”Б”. 

   Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Кръстовище бул.”В.Левски” и 
ул.”Прилеп” в кв.57”Б”/25ти подрайон” – публична общинска 
собственост. 

Собственици на  имота, представляващ  сграда с площ от 50 кв.м и 
реална част с площ 62 кв.м от дворно място представляващо ПИ № 965, като 
площта на отчуждената част от имота е определена съгласно скица № 
1552/03.06.2005 г., издадена от отдел “К и Р” при община Варна, съгласно  
НА № 20, т.VІІІ, д.№ 1563/56г., НА № 40,т.VІІІ, д.№ 2585/88г., НА № 200, 
т.V, д.№ 2263/88г., Удостоверение за наследници № 3190/05г., са:   

 Янка Жекова Димитрова, ЕГН  
 Жеко Димитров Марков, ЕГН  
 Румен Димитров Марков, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 69056 (шестдесет и девет 
хиляди и петдесет и шест) лева. 

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица №  
979/14.04.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на  69056 (шестдесет и девет хиляди и петдесет и шест) лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

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



 2100-3-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на част от поземлен имот № 968, кв.57”Б”, 
25ти подрайон на гр.Варна, с административен адрес- ул.”Божур” № 2. 

   Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Кръстовище бул.”В.Левски” и 
ул.”Прилеп” в кв.57”Б”/25ти подрайон” – публична общинска 
собственост. 

 Собственици на  имота, представляващ  подобрения и реална част с 
площ от 28 кв.м от дворно място, представляващо ПИ № 968, като площта на 
отчуждената част от имота е определена съгласно скица № 1552/03.06.2005 
г., издадена от “К и Р” при община Варна, съгласно НА № 118, т.ІV, 
д.№1359/75г., НА №134, т.VІІ,   д.№ 2171/89г., НА № 146, т.ХІІІ, д.№ 
5598/84г., са:   

 Цветан Петков Цанков, ЕГН  
 Валентин Петков Цанков, ЕГН  
 Тодор Иванов Тодоров, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 14238 (четиринадесет хиляди 
двеста  тридесет и осем) лева. 

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица №  
979/14.04.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 14238 (четиринадесет хиляди двеста тридесет и осем) лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

          ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста. 
/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
2101-3. Със Заповед № Г-333/1994 год. на Кмета на Община Варна е 

одобрено изменението на ЗРП (ПУП) на част от 25ти и 26ти подрайони на гр. 
Варна, като  е предвидено изграждането на бул. “В. Левски” в 26ти подрайон. 
За да започне изграждането на северното платно на бул. “В. Левски” е 
необходимо да бъдат отчуждени общо 25 /двадесет и пет/ броя  застроени 
недвижими имоти и части от недвижими имоти – частна собственост, 



подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното 
обезщетение, данни за собствениците и собствеността в диспозитива на  
настоящото решение относно всеки отделен имот, който следва да бъде 
отчужден. 

 Имотите, които се отчуждават се засягат непосредствено от 
предвиденото строителство, видно от приложения ПУП (ЗРП). Нуждата от 
изграждане на “Северното платно на бул. “В. Левски” в 26ти подрайон” не 
може да бъде задоволена по друг начин.  

 Общият размер на средствата, необходими за обезщетяване на 
собствениците е 1 737 549 лв. Финансова обосновка на предложението за 
отчуждаване е направена с писмо № ОБС-5-9303/59/23.06.2005 год., от  
Дирекция “Финанси и бюджет” при Община Варна, съгласно приложение.  

 В диспозитива на настоящото решение е посочен размера на 
дължимото парично обезщетение за всеки отделен имот, предмет на 
решението. Обезщетението за всеки отделен имот, който следва да бъде 
отчужден е определено от лицензиран оценител чрез изготвяне на пазарна 
оценка не по-рано от три месеца преди датата на внасяне на предложението 
на Кмета на община Варна за отчуждаване вх. № РД-5-9300(54)/07.07.2005 г. 

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна,  с влязла в сила 
заповед № Г-333/1994 год. 

 На основание горното, Общински съвет – гр. Варна взема  
настоящото 

Р Е Ш Е Н И Е 
за принудително отчуждаване на следните 25 (двадесет и пет) 

имота – частна собственост, както следва: 
       
 2101-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на  поземлен имот № 401, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес- ул.”Струга” № 2. 

   Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
Собственици на  имота, представляващ два реални дяла от сграда и 

дворно място с площ от 290 кв.м, съгласно договор за ОПС от 20.09.1963г., 
удостоверение за наследници № АО-У-1542/97г., протокол за делба по 
гр.д.№1002/1987г. по описа на ВРС, Договори №№ 964,965,966/1998 год. на 
Областен управител, са:   



 Величка Великова Радева, ЕГН  
 Йордан Великов Радев, ЕГН  
 Иванка Атанасова Радева, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 145 625 (сто четиридесет и пет 
хиляди лева шестстотин двадесет и пет ) лева. 

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 145 625 (сто четиридесет и пет хиляди лева шестстотин двадесет и пет ) 
лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

  /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2101-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на  поземлен имот № 400, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга” № 4.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
Собственици на  имота, представляващ два реални дяла от сграда и  

признато право на строеж върху дв.място с площ от 230 кв.м, съгласно 
договор за признато право на строеж №VІІІ-5726/1966г., удостоверения за 
наследници: № АО-У-1035/98г., № АО-У-321/98г., протокол за делба по 
гр.д.№1304/1987г., НА №23, т.ХХV, д.7945/91г, НА №20, т.І, д.№25/87г., са:  

 Петра Темелкова Николова, ЕГН **********  
 Станислав Иванов Атанасов, ЕГН ********** 
 Атанас Иванов Иванов, ЕГН **********   
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 108 820 (сто  и осем хиляди 
осемстотин и двадесет ) лева. 

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 108 820 (сто  и осем хиляди осемстотин и двадесет )лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

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

2101-3-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на  поземлен имот № 399, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с адм.  адрес -  ул.”Струга” № 6.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
Собственици на  имота, представляващ сграда и признато право на 

строеж върху дворно място с площ от 210 кв.м, съгласно удостоверение за 
признато право на строеж № 4657/1965г., удостоверение за наследници № 
ИС-У-2316/98г., НА №142, т.ХХVІІ, д.9818/75г.,  са:  

 Йордан Георгиев Йорданов, ЕГН  
 Лидия Георгиева Плешкова, ЕГН  
 Мара Стоянова Георгиева, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 70 032 (седемдесет хиляди и 
тридесет и два ) лева. 

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 70 032 ( седемдесет хиляди и тридесет и два ) лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

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

 2101-3-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на поземлен имот № 398, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес- ул.”Струга”№ 8.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 



предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
Собственици на  имота, представляващ сграда и отстъпено право на 

строеж върху  дворно място, цялото с площ от 228 кв.м, съгласно НА № 199, 
т.V, д.№ 1934/84г., НА № 198, т.V, д.№ 1933/84г., НА № 16, т.І, р.№ 158, 
д.№11/05г.,  са:  

 Хени Михайлова Делева, ЕГН  
 Георги Михайлов Георгиев, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 90080 (деветдесет хиляди и 
осемдесет ) лева. 

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 90080( деветдесет хиляди и осемдесет ) лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/   
 2101-3-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на поземлен имот № 397, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес- ул.”Струга”№ 10.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
Собственици на  имота, представляващ сграда и дворно място с площ 

от 210кв.м при равни квоти, съгласно НА № 9, т.ХХХІ, д.№ 8200/96г., 
договори №№  601, 602/1998 год. на Областен управител,   са:  

 Наталия Константинова Иванова, ЕГН  
 Георги Константинов Иванов, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 98456 (деветдесет и осем 
хиляди  четиристотин петдесет и шест) лева. 

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  



 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 98456 (деветдесет и осем хиляди  четиристотин петдесет и шест)   лева, 
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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

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

 2101-3-6. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на поземлен имот № 396, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 12.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
Собственик на  имота, представляващ сграда и отстъпено право на 

строеж върху 210 кв.м, съгласно НА № 102, т.ІІІ, д.№ 1682/77г., Протокол по 
гр.д.№1450/81г.,  е: Веселина Великова Александрова, ЕГН  

 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 
оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 109765 (сто и девет хиляди 
седемстотин шестдесет и пет) лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 109765 (сто и девет хиляди седемстотин шестдесет и пет) лева, 
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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

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

 2101-3-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на поземлен имот № 396, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 14.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 



предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
Собственици на  имота, представляващ сграда и отстъпено право на 

строеж върху дворно място, цялото с площ от 250 кв.м, при равни квоти, 
съгласно НА № 36, т.ІІ, р.№ 2618, д.№ 216/00г., са:  

 Павлинка Иванова Менес, ЕГН  
 Ясен Георгиев Менес, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 157700 (сто петдесет и седем 
хиляди и седемстотин ) лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 157700(сто петдесет и седем хиляди и седемстотин ) лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2101-3-8. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на поземлен имот № 394, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 16.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
 Собственици на  имота, представляващ сграда и признато право на 

строеж върху дворно място с площ от 260 кв.м,  съгласно Удостоверение 
№VІІІ-6851/66г. за ППС, Удостоверение за н-ци № АО-У-447/98г., НА № 33, 
т.Х,  д.№ 3225/88г., са:  

 Красимира Димитрова Пенчева, ЕГН  
 Събка Георгиева Стоянова, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 94000 (деветдесет и четири 
хиляди ) лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  



 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 94000(деветдесет и четири хиляди )лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2101-3-9. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на поземлен имот № 334, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 18.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
Собственик на  имота, представляващ сграда и отстъпено право на 

строеж върху дворно място с площ от 135кв.м,  съгласно НА № 160, т.ІІІ,  
д.№ 1209/78г., е: Димка Великова Славова, ЕГН. 

 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 
оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 37085 (тридесет и седем хиляди 
и осемдесет и пет ) лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна. 

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 37085 (тридесет и седем хиляди и осемдесет и пет) лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2101-3-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на поземлен имот № 333, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 18”Б”.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП (ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 



предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
Собственици на  имота, представляващ сграда и отстъпено право на 

строеж върху дворно място с площ от 135 кв.м,  съгласно договор за ОПС от 
10.08.60г., НА № 88, т.ХІV,  д.№ 4769/66г., удостоверения за наследници 
№№: 13306/05г., 13305/05г.,13307/05г., са:  

 Емилия Димитрова Панайотова/Тодорова/, ЕГН  
 Венелин Димитров Панайотов, ЕГН  
Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 34655 (тридесет и четири 
хиляди и шестстотин петдесет и пет ) лева.   

За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 34655(тридесет и четири хиляди и шестстотин петдесет и пет ) лева, 
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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2101-3-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на поземлен имот № 338, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 20.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП (ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
 Собственици на  имота, представляващ сграда и дворно място с площ 

от 200кв.м,  съгласно договори  №329/02г., 330/02г. на Областен управител, 
НА № 133, т.VІ, д.№ 2389/65г., НА № 69, т.ХХVІІІ, д.№ 10032/75г., 
Протокол за делба по гр.д.№2670/85г., Протокол за делба по гр.д.№ 50/73г., 
Договор зо ОПС от 1961г., У-ния за наследници  от р-н “Младост”№№: ІІІ-
2297/98г., ІІІ-2296/98г., са:  

 Милчо Иванов Пеев, ЕГН  
 Красимира Иванова Ненова, ЕГН  
Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 172235 (сто седемдесет и две 
хиляди двеста тридесет и пет) лева.   



За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна. 

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 172235(сто седемдесет и две хиляди двеста тридесет и пет) лева, 
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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2101-3-12. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на поземлен имот № 339, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 22.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП (ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
 Собственици на  имота, представляващ сграда и дворно място с площ 

от 237кв.м,  съгласно договори №№1935/99г. 1936/99г.,  НА № 4, т.ХІV,  д.№ 
4628/86г., У-ние за наследници № VІІІ-106/88г., Удостоверение за ППС от 
1966г., са:  

 Петър Василев Семерджиев, ЕГН  
 Фанка Петрова Ташева, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 89206 (осемдесет и девет 
хиляди двеста и шест) лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 89206(осемдесет и девет хиляди двеста и шест) лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

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

 2101-3-13. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 



производство за отчуждаване на поземлен имот № 343, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 24.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
 Собственици на  имота, представляващ сграда и  отстъпено право на 

строеж върху   дворно място с площ от 218 кв.м,  съгласно договори за ОПС 
от 1963г.,  У-ние за наследници № 11438/05г.,   са:  

 Анастасия Дамянова Бохосян/Минчева/, ЕГН  
 Минчо Дамянов Минчев, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 67557 (шестдесет и седем 
хиляди петстотин петдесет и седем) лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 67557(шестдесет и седем хиляди петстотин петдесет и седем) лева, 
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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

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

 2101-3-14. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на поземлен имот № 342, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Струга”№ 26.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
 Собственици на  имота, представляващ сграда и  отстъпено право на 

строеж върху   дворно място с площ от 176 кв.м,  съгласно договор за ОПС 
от 1963г., саморъчно завещание от 1997г., У-ния за наследници №№ 
12707/04г., 12708/04г., Удостоверение за отказ от наследство №10/  1971г., 
при равни квоти,  са:  

 Снежина Иванова Николова, ЕГН  
 Сийка Желязкова Мирчева, ЕГН  
 Кичка Желязкова Люцканова, ЕГН  



 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 
оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 64522 (шестдесет и четири 
хиляди петстотин двадесет и два) лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 64522(шестдесет и четири хиляди петстотин двадесет и два) лева, 
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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

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

 2101-3-15. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на поземлен имот № 335, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Атанас Михов”№ 1.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
 Собственици на  имота, представляващ сграда и признато право на 

строеж върху   дворно място с площ от 155кв.м,  съгласно Удостоверение за 
ППС от 1966г., удостоверение за наследници № ІІІ-1366/05г., при равни 
квоти,  са:  

 Иван Александров Йоргакиев, ЕГН  
 Ирина Александрова Зидарова, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 44716 (четиридесет и четири 
хиляди седемстотин и шестнадесет) лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 44716(четиридесет и четири хиляди седемстотин и шестнадесет) лева, 
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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

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



 
 2101-3-16. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на поземлен имот № 393, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Атанас Михов”№ 2.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
 Собственици на  имота, представляващ сграда и признато право на 

строеж върху   дворно място с площ от 213 кв.м,  съгласно Удостоверение за 
ППС № VІІІ-7103/65г., Удостоверение за наследници № ІІІ- 667/79г., НА № 
104, т.ХІV, д.№ 5855/84г., НА № 105, т.ХІV, д.№ 5856/84г.,  са:  

 Надежда Иванова Русева /Минева/, ЕГН  
 Диана Миткова Димитрова, ЕГН  
 Йордан Митков Йорданов, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 63000 (шестдесет и три хиляди) 
лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 63000(шестдесет и три хиляди) лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2101-3-17. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на част от поземлен имот № 336, 26ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Атанас Михов”№ 3.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
 Собственици на  имота, представляващ сграда с площ 15 кв.м, в едно с 

отстъпено право на строеж върху  реална част с площ 60 кв.м от дворно 



място, представляващо ПИ 336, като площта на отчуждената част от имота е 
определена съгласно скица № 4985/09.12.2004 г., съгласно Удостоверение за 
отстъпено право на строеж от 1960г., У-ние за н-ци, НА № 187, т.ХІ, р.2812, 
д.№ 3870/94г., са:  

 Гергана Сотирова Илиева, ЕГН  
 Теодора Иванчева Христова, ЕГН  
 Иванчо Тодоров Кунчев, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 122698 (сто двадесет и две 
хиляди шестстотин деветдесет и осем) лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 122698(сто двадесет и две хиляди шестстотин деветдесет и осем) лева, 
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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2101-3-18. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на поземлен имот № 392, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Атанас Михов”№ 4.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
 Собственици на  имота, представляващ сграда и отстъпено право на 

строеж върху   дворно място с площ от 190кв.м, съгласно Удостоверение за 
ОПС от 1963г., са:  

 Сийка Калудова Стоянова, ЕГН  
 Росица Емилова Дюлгерова, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 73400 (седемдесет и три хиляди 
и четиристотин)   лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  



 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 73400(седемдесет и три хиляди и четиристотин) лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2101-3-19. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на част от  поземлен имот № 391, 26ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Атанас Михов”№ 6.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
 Собственик на  имота, представляващ гараж с площ 17,4 кв.м и  реална 

част с площ 36 кв.м от дворно място, представляващо ПИ № 391, като 
площта на отчуждената част от имота е определена съгласно скица № 
9485/09.12.2004 г., издадена от отдел “К и Р” при община Варна, съгласно  
Договор № 1707/1999г на Областен управител, е:  

 Петър Петков Иринкин, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 18600 (осемнадесет хиляди и 
шестстотин)   лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 18600(осемнадесет хиляди и шестстотин) лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2101-3-20. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 



производство за отчуждаване на част от поземлен имот № 390, 26ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Бяла мура”№ 15. 

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
 Собственици на  имота, представляващ сграда с площ от 31,50 кв.м, в 

едно с отстъпено право на строеж върху реална част с площ 41 кв.м от 
дворно място, представляващо ПИ № 390, като площта на отчуждената част 
от имота е определена съгласно скица № 9485/09.12.1994 г., съгласно 
Договор за отстъпено право на строеж от 1961г., НА № 185, т.І, 
д.№395/1973г., НА № 12, т.І, д.№ 29/1970г., НА № 127, т.І, д.№ 263/82г., НА 
№ 188, т-ХІІІ, д.№ 4398/88г., Протокол за делба по гр.д. № 3787/85г., НА № 
64, т.V, д.№ 2366/91г., са:  

 Марийка Щерева Анастасова, ЕГН  
 Атанас Щерев Маринов, ЕГН  
 Нина Атанасова Щерева, ЕГН  
 Сергей Пейчев Георгиев, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 23800 (двадесет и три хиляди и 
осемстотин)   лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 23800(двадесет и три хиляди и осемстотин) лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2101-3-21. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на част  от поземлен имот № 389, 26ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Бяла мура”№ 13.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП (ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 



 Собственици на  имота, представляващ сграда с площ 16 кв.м в едно с 
признато право на строеж върху реална част с площ 40 кв.м от дворно място, 
представляващо ПИ № 389, като площта на отчуждената част от имота е 
определена съгласно скица № 9485/09.12.2004 г., съгласно  Договор за 
признато право на строеж № 17081/66г., са:  

 Вълкана Златева Стоянова, ЕГН  
 Мирослав Йорданов Савов, ЕГН  
 Марин Йорданов Добрев, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 11800 (единадесет  хиляди и 
осемстотин)   лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на   11800 (единадесет  хиляди и осемстотин) лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

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

 2101-3-22. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на част от  поземлен имот № 388, 26ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес – ул.”Бяла мура”№ 11.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
 Собственици на  имота, представляващ  реална част с площ 32 кв.м от 

дворно място, представляващо ПИ № 388, като площта на отчуждената част 
от имота е определена съгласно скица № 9485/03.12.2004 г., съгласно 
Договори №№ 2327/99г., 2328/99г., 2326/99г. на Областен управител, са:  

 Даниела Величкова Славова, ЕГН  
 Дима Панайотова Ненчева, ЕГН  
 Павлина Величкова Драганова, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 12300 (дванадесет  хиляди и 
триста)   лева.   



 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 12300(дванадесет  хиляди и триста) лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2101-3-23. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на поземлен имот № 387, 26ти подрайон на 
гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Бяла мура”№ 9.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
 Собственици на  имота, представляващ отстъпено право на строеж 

върху реална част с площ от 18 кв.м от дворно място, представляващо ПИ № 
387, като площта на отчуждената част от имота е определена съгласно скица 
№ 9485/09.12.2004 г., съгласно  НА № 185, т.LХVІІ, д.№ 18137/97г., НА № 
52, т.І, д.№ 88/89г., НА № 93, т.VІІ, д.№ 2613/84г., Протокол за делба по 
гр.д.№ 2593/88г., са:  

 Галина Благоева Янева, ЕГН  
 Нина Любенова Иванова, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 4025 (четири хиляди и двадесет 
и пет)  лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 4025 (четири хиляди и двадесет и пет) лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

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



 2101-3-24. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на част от поземлен имот № 386, 26ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул.”Бяла мура”№ 7.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
 Собственици на  имота, представляващ  реална част с площ 6 кв.м от 

дворно място, представляващо ПИ № 386, като площта на отчуждената част 
от имота е определена съгласно скица № 9485/09.12.2004 г., съгласно  
Договори №№ 36/97г., 35/97г., 34/97г. на Областен управител, са:  

 Димитър Иванов Илиев, ЕГН  
 Албена Александрова Калова, ЕГН  
 Снежина Кирилова Калова, ЕГН  
 Елена Кирилова Илиева, ЕГН  
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 2772(две хиляди седемстотин 
седемдесет и два )   лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на 2772 (две хиляди седемстотин седемдесет и два ) лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2101-3-25. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.23, ал.1 във 

връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС, Общински съвет–гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на част от  поземлен имот № 382, 26ти 
подрайон на гр.Варна, с административен адрес -  ул. “Прилеп” № 27.  

 Съобразно влезлия в сила ПУП(ЗРП), одобрен със заповед № Г-
333/1994г. на Кмета на Община Варна върху горепосочения имот е 
предвидено изграждане на обект: “Северно платно на бул.”В.Левски”/26ти 

подрайон” – публична общинска собственост. 
 Собственици на  имота, представляващ  работилница с площ 32 кв.м в 

едно с признато право на строеж върху реална част с площ 14 кв.м от  дворно 



място, представляващо ПИ 382, като площта на отчуждената част от имота е 
определена съгласно скица № 4985/09.12.2004 г., съгласно  Удостоверение за 
ППС/64г., НА № 97, т.VІ, д.№8265/93г., удостоверения за наследници №№ 
13309/05г., 13308/05г., са:  

 Владимир Николов Демиров, ЕГН  
 Мария Николова Тодорова, ЕГН  
 Мария Димитрова Влаева, ЕГН   
 Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 

оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 20700 (двадесет хиляди и 
седемстотин )   лева.   

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
4985/09.12.2004 год. от отдел “К и Р” при Община Варна.  

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в размер 
на  20700 (двадесет хиляди и седемстотин ) лева, 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 собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 

          ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста. 
/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
2102-3. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна препоръчва на Кмета на Община Варна да проведе допълнителни 
разговори със собствениците на отчуждените имоти за възможността 
паричното обезщетение да се промени в равностойно имотно, като се 
предложат жилищни имоти, съответстващи на пазарната оценка на имота. 

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



2103-3. На основание § 17, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 37, ал. 4, т. 4 
от ЗОС и чл. 92, ал. 7, т.7.2, предл. 4 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОСР-4-9901/59/01.07.05 г., Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъде учредено право на строеж на ЕТ “Аргиров-30-
Кирил Аргиров”, за съществуваща едноетажна сграда, със застроена площ 
49,05 (четиридесет и девет цяло и пет стотни) кв. м., представляващо 21,40% 
(двадесет и едно цяло и четиридесет стотни) идеални части от правото на 
строеж върху общински имот, представляващ УПИ ІІІ – за търговия, целия с 
площ 304,00 (триста и четири) кв.м., в кв. 23 /двадесет и три/ по плана на 17-
ти (седемнадесети) микрорайон, находящ се на ул. “Д-р Железкова” в гр. 
Варна, описан в  АОС № 2306/25.03.02 г.,  

 Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени за сумата от 
12587,00(дванадесет хиляди петстотин осемдесет и седем) лева, която е 
определена от лицензиран експерт- оценител. 

 Възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед и сключи 
договор за учредяване правото на строеж. 

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

 
2104-3. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 5 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-4-94-Д/178/29.06.05 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие да се ликвидира съсобственост чрез продажба на правото на 
собственост на Община Варна върху  139 кв.м. ид. части от УПИ ІX-564, 
находящ се в кв. “Галата”, ул. “Боровец” № 4, целият с площ 361 кв. м., 
съгласно действащия план за регулация, одобрен със Заповед № Р-138/2004 
г. 

 Идеалната част от имота да бъде изкупена от съсобственика Диана 
Тончева Тончева по пазарна цена в размер на 3975,00 лева, определена от 
лицензиран оценител. 

 За описания имот е съставен Акт за частна Общинска собственост № 
3268/25.02.2005 г.  

 Възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед и сключи 
договор за продажба. 

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

2105-3. На основание § 17, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 37, ал. 4 т. 4 
от ЗОС и  чл. 92, ал. 7, т.7.2, предл. 4 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на Община Варна с вх. № ОС-1-2600/76/01.07.05 г., Общински съвет – 



Варна дава съгласие да бъде учредено право на строеж на “ДАР-96” ООД- гр. 
Варна, за съществуваща едноетажна сграда, със застроена площ 194,00(сто 
деветдесет и четири) кв.м., представляващо 12,28 % (двадесет цяло и 
двадесет и осем процента) идеални части от правото на строеж върху имот – 
общинска собственост, представляващ УПИ І- за атракционни, търговски, обслужващи обекти 

и хранителни дейности (едно) – целия с площ 2550,00(две хиляди петстотин и 
петдесет)кв.м., в кв. 150 (сто и петдесет) по плана на 27 (двадесет и седми) 
микрорайон, находящ се на ул. “Народни будители” в кв. Аспарухово – гр. 
Варна, описан подробно в АОС № 2340/18.04.02 г. 

 Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 
22200,00 (двадесет и две хиляди и двеста) лева, която е определена от 
лицензиран експерт-оценител. 

 Възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповед и сключи 
договор за учредяване правото на строеж. 

/за – 31, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
2106-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община - Варна с вх. № ОС -5-
9302/134/06.07.05 г., във връзка с  откриване на процедура за концесия, 
отстъпване право на строеж или създаване на търговско дружество, 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна извършването 
на следните действия: 

          1. Да възложи изготвянето на ПУП, предвиждащ изграждането на 
“Етажен паркинг” в кв. 441, І-ви микрорайон на гр. Варна; 

          2. Да възложи изготвянето на ПУП, предвиждащ изграждането на 
“Подземен и надземен паркинг” в УПИ за “жилищно строителство”, кв. 4, 
18-ти микрорайон на гр. Варна. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 



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 
№ 30 

от заседание проведено на 08.07.2005 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия за 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
 - приемане на актуализиран Годишен план за приватизация за 2005 г.; 
 - приемане на решения за провеждане на процедури за приватизация на 

предвидените обекти по актуализирания Годишен план за 2005 г.; 
 - откриване на процедури за приватизация и възлагане изготвянето на 

анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на включените нови обекти в актуализирания 
Годишен план за 2005 г. 

 
Докл.: Д. ГАБРОВСКА – Председател Комисия за приватизация и 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
2107-4. На основание чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна приема 
актуализиран Годишен план за приватизация за 2005 г., съгласно 
приложение. 

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

2108-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, 
ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, 
т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 
№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: 

І. 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 
250 000лв. /двеста и петдесет хиляди лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 4 000лв. /четири хиляди лева/. 
9. 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 15-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплекът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка №3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника и 
цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването 
на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-
я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 



13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна. 

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

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

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

14.3. 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. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
14.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения от 

съответната данъчна служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за наличието 

или липсата на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за наличието или липсата на задължения към осигурителните 
фондове за физически лица; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
 14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация /за 
юридически лица/ и свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата 
управляващи и представляващи юридическите лица. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

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



15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в 

състав: председател – 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/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При 
непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилия 
търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът 
се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката 
на данните по декларацията за произход на средствата, в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, 
ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, преди подписване на приложения 
към тръжната документация договор.  

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

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2109-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, 

ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, 
т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 
№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: 

І. 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/.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. /три хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 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 15-я работен ден от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка №3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника и 
цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването 
на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-
я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 16-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна. 



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

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

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

14.3. 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. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
 14.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения от 

съответната данъчна служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за наличието 

или липсата на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за наличието или липсата на задължения към осигурителните 
фондове за физически лица; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация /за 
юридически лица/ и свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи  юридическите лица. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи. 



16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 
сключването на договор за приватизация: 

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

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в 
състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица Георгиева, Борислав 
Гуцанов, Пламен Начков и Петко Бойновски; резервни членове: Георги Ташков 
и Тодорка Павлова 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/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При 
непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилия 
търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът 
се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката 
на данните по декларацията за произход на средствата, в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, 
ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, преди подписване на приложения 
към тръжната документация договор.  

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

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

2110-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, 
ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, 
т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 
№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: 

І. 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/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 1 000лв. /хиляда лева/. 
9. 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 15-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка №3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника и 
цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването 
на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-
я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 



13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна. 

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

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

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

14.3. 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. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
 14.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения от 

съответната данъчна служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за наличието 

или липсата на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за наличието или липсата на задължения към осигурителните 
фондове за физически лица; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация /за 
юридически лица/ и свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи  юридическите лица. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

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



15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в 

състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица Георгиева, Георги 
Ташков, Диан Даскалов и Петко Бойновски; резервни членове: Десислава 
Калоянова и Илия Кафалийски 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/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При 
непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилия 
търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът 
се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката 
на данните по декларацията за произход на средствата, в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, 
ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, преди подписване на приложения 
към тръжната документация договор.  

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

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
2111-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, 

ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, 
т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 
№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: 

І. 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 260 000лв. /двеста и шестдесет хиляди 
лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 8 000лв. /осем хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 26 000лв. /двадесет и шест хиляди лева/, платими 

по сметка № 5023879638, банков код: 79078081 при “Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка №3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника и 
цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването 
на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-
я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 



13. Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна. 

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

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 26  000лв. 
/двадесет и шест хиляди лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 
79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
14.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения от 

съответната данъчна служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за наличието 

или липсата на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за наличието или липсата на задължения към осигурителните 
фондове за физически лица; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация /за 
юридически лица/ и свидетелство за съдимост за физически лица и за  лицата, 
управляващи и представляващи  юридическите лица. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

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



15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в 

състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица Георгиева, Илия 
Кафалийски, Тодор Мутафов и Петко Бойновски; резервни членове: Диан 
Даскалов 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/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При 
непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилия 
търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът 
се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката 
на данните по декларацията за произход на средствата, в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, 
ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, преди подписване на приложения 
към тръжната документация договор.  

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

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

 

2112-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, 
ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, 
т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 
№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: 

І. 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 600 000лв. /шестстотин хиляди лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 10 000лв. /десет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 60 000лв. /шестдесет хиляди лева/, платими по 

сметка № 5023879638, банков код: 79078081 при “Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка №3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника и 
цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването 
на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-
я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 



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

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

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 60 000лв. 
/шестдесет хиляди лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 
79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
14.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения от 

съответната данъчна служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за наличието 

или липсата на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за наличието или липсата на задължения към осигурителните 
фондове за физически лица; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
  14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация /за 
юридически лица/ и свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи  юридическите лица. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

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



15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в 

състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица Георгиева, Иван 
Иванов, Тодорка Павлова и Петко Бойновски; резервни членове: Бранимир 
Балачев 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/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При 
непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилия 
търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът 
се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката 
на данните по декларацията за произход на средствата, в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, 
ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, преди подписване на приложения 
към тръжната документация договор.  

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

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

 

2113-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, 
ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, 
т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 
№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: 

І. 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 
60 000лв. /шестдесет хиляди лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 4 500лв. /четири хиляди и петстотин 
лева/. 

9. Депозит в размер на 6 000лв. /шест хиляди лева/, платими по сметка № 
5023879638, банков код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, 
клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка №3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника и 
цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването 
на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-
я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 



13. Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна. 

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

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 6 000лв. /шест 
хиляди лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 79078081 при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
14.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения от 

съответната данъчна служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за наличието 

или липсата на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за наличието или липсата на задължения към осигурителните 
фондове за физически лица; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
  14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация /за 
юридически лица/ и свидетелство за съдимост за физически лица и за  лицата, 
управляващи и представляващи  юридическите лица. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

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



15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 
16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 
ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в 

състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица Георгиева, Десислава 
Калоянова, Светлан Златев 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/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При 
непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилия 
търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът 
се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката 
на данните по декларацията за произход на средствата, в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, 
ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, преди подписване на приложения 
към тръжната документация договор.  

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

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

2114-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, 
ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, 
т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 
№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: 

І. 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 
100 000лв. /сто хиляди лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 7 000лв. /седем хиляди лева/. 
9. 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 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка №3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника и 
цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването 
на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-
я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна. 



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

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

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

14.3. 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. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
14.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения от 

съответната данъчна служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за наличието 

или липсата на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за наличието или липсата на задължения към осигурителните 
фондове за физически лица; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация /за 
юридически лица/ и свидетелство за съдимост за физически лица и за  лицата, 
управляващи и представляващи  юридическите лица. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи. 



16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 
сключването на договор за приватизация: 

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

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в 
състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица Георгиева, Ради Радев, 
Кремена Йорданова и Петко Бойновски; резервни членове: Красимир Маринов 
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/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При 
непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилия 
търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът 
се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката 
на данните по декларацията за произход на средствата, в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, 
ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, преди подписване на приложения 
към тръжната документация договор.  

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

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

 
 
2115-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, 

ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, 
т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 
№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: 

І. 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 
40 000лв. /четиридесет хиляди лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 1 500лв. /хиляда и петстотин лева/. 
9. 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 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка №3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника и 
цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването 
на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-
я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна. 



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

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

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

14.3. 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. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
14.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения от 

съответната данъчна служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за наличието 

или липсата на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за наличието или липсата на задължения към осигурителните 
фондове за физически лица; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация /за 
юридически лица/ и свидетелство за съдимост за физически лица и за  лицата, 
управляващи и представляващи  юридическите лица. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи. 



16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 
сключването на договор за приватизация: 

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

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в 
състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица Георгиева, Снежана 
Донева, Гергана Господинова и Петко Бойновски; резервни членове: Ради Радев 
и Кремена Йорданова 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/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При 
непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилия 
търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът 
се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката 
на данните по декларацията за произход на средствата, в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, 
ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, преди подписване на приложения 
към тръжната документация договор.  

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

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

 

2116-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, 
ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, 
т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 
№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: 

І. 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 750 000лв. /седемстотин и петдесет хиляди лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 10 000лв. /десет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 75 000лв. /седемдесет и пет хиляди лева/, платими 

по сметка № 5023879638, банков код: 79078081 при “Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка №3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника и 
цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването 
на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-
я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 20-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 10.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна. 



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

14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

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

14.3. платежен документ за внесен депозит в размер на 75  000лв. 
/седемдесет и пет хиляди лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 
79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
 14.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения от 

съответната данъчна служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за наличието 

или липсата на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за наличието или липсата на задължения към осигурителните 
фондове за физически лица; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация /за 
юридически лица/ и свидетелство за съдимост за физически лица и за  лицата, 
управляващи и представляващи  юридическите лица. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи. 



16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 
сключването на договор за приватизация: 

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

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в 
състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица Георгиева, Бранимир 
Балачев, Пламен Начков и Петко Бойновски; резервни членове: Светлан Златев 
и Снежана Донева 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/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При 
непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилия 
търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът 
се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката 
на данните по декларацията за произход на средствата, в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, 
ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, преди подписване на приложения 
към тръжната документация договор.  

VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да подпише 
приложения към тръжната документация договор със спечелилия търга 
участник след представяне на декларация за произхода на средс 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2117-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и чл.4, 

ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.1, 
т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 
№1076-12/18/ 13.10.2004г. за откриване на процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се 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: 



І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се 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 при начална тръжна цена 250 000лв. /двеста и петдесет хиляди лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 
1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6. Декларация за конфиденциалност. 
7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 3 000лв. /три хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 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 15-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж XІІ в 
сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 500лв. 
/петстотин лева/, с включен ДДС, по сметка №3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код: 79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 10-я работен ден от обнародването на решението в “Държавен 
вестник”. 

11. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името /фирмата/ на участника и 
цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 1210 на ХІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването 
на решението в “Държавен вестник”. 

12. Оглед на обекта се  извършва в рамките на всеки работен ден след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа на 15-
я работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”. 

13. Търгът да се проведе на 20-я работен ден от обнародването на 
решението в “Държавен вестник” от 14.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна. 

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



14.1. заявление за участие; 
14.2. удостоверение за актуално състояние за юридически лица /оригинал 

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

14.3. 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. 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 
500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 7444560000 и 
банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 
14.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения от 

съответната данъчна служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за наличието 

или липсата на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за наличието или липсата на задължения към осигурителните 
фондове за физически лица; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.10. декларация за конфиденциалност; 
14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за 
документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

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

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация /за 
юридически лица/ и свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи  юридическите лица. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”; 
15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 



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

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в 
състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица Георгиева, Тодорка 
Павлова, Красимир Маринов и Петко Бойновски; резервни членове: Иван 
Иванов 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/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 
произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата за 
сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на 
декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на провеждането на търга. При 
непредставяне на декларацията или при непълнота на данните в нея спечелилия 
търга участник губи правото да сключи приватизационния договор. Договорът 
се сключва с участника, предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна проверката 
на данните по декларацията за произход на средствата, в съответствие с 
изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, 
ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и 
органите за контрол на декларираните данни, преди подписване на приложения 
към тръжната документация договор.  

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

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

2118-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, представляващ Цветопроизводно стопанство в местност 
“Налбанка” – сгради с обща застроена 14 252кв.м. и земя с площ 38.319дка по 
АОС №1262/01.06.1999 г. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2118-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 



информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот по АОС №1262/01.06.1999г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Иван Василев Карабоев 
/правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  
“Галакт” ООД /лицензиран оценител/. 

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

 

2119-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост” до блок 157 по АОС №373/05.10.1997г. 
и представляващ магазин със застроена площ 200,00кв.м.. 

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

2119-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот по АОС №373/05.10.1997г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Жасмина Стойкова 
Стойкова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум 
“Имилекс” ООД /лицензиран оценител/. 

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

 

 
2120-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Габрово”  №5 по АОС №3320/14.06.2005г. и 
представляващ магазин, състоящ се от търговска зала и санитарен възел със 
застроена площ 64,00кв.м.; изба с площ 49,20кв.м.; стълбище, свързващо 
магазина с избата със застроена площ 10,60кв.м. и 54,28% идеални части от 
общите части на сградата и от дворно място, цялото с площ 74,20кв.м.. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2120-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 



процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот по АОС №3320/14.06.2005г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Жасмина Николаева 
Николова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  
ЕТ “Ренита – Таня Панайотова” /лицензиран оценител/. 

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

 
 

 
2121-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Георги Бенковски”  №16 по АОС №2260/ 
20.12.2001г. и представляващ подблоково пространство – Обект 1 със застроена 
площ 114,00кв.м., заедно с 9,5345% идеални части от общите части на сградата 
и от правото на строеж и изба с площ 15,00кв.м. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
2121-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот по АОС №2260/20.12.2001г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Кремена Петрова 
Ангелова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  
Емилия Цветанова Младенова /лицензиран оценител/. 

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

 
 

2122-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в с. Казашко, кв.14 по АОС №1822/07.06.2000г. и представляващ 
сграда на един етаж със застроена площ 92,50кв.м. и изба с площ 15,51кв.м.. 

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



2122-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот по АОС №1822/07.06.2000г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Меглена Костадинова 
Младенова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  
Цветана Георгиева Ангелова /лицензиран оценител/. 

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

 
 

2123-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. “Христо Ботев” вход 5, етаж 13 по АОС №252/ 
08.09.1997г. и представляващ ателие №1 със застроена площ 61,36кв.м.; изба с 
полезна площ 9,61кв.м. и 0,1792% идеални части от общите части на сградата и 
от правото на строеж. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2123-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот по АОС №252/08.09.1997г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Юлияна Атанасова 
Боева /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум 
инж. Пенка Йорданова Димитрова /лицензиран оценител/. 

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

 

2124-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 
във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. “Христо Ботев” вход 5, етаж 13 по АОС №253/ 
08.09.1997г. и представляващ ателие №3 със застроена площ 46,83кв.м. и 
0,1266% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. 

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



2124-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот по АОС №253/08.09.1997г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 
Томова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  
Кичка Тодорова Станева /лицензиран оценител/. 

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

 

 
2125-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, в гр. Варна, бул. “Христо Ботев” вход 9, етаж 13 по 
АОС №255/09.09.1997г. и представляващ ателие №1 със застроена площ 
61,36кв.м.; изба с полезна площ 9,61кв.м. и 0,1792% идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж. 

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

2125-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот по АОС №255/09.09.1997г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние София Георгиева 
Разсолкова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  
Диана Георгиева Пенева /лицензиран оценител/.; 

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

 
2126-4-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. “Христо Ботев” вход 9, етаж 13 по АОС №250/ 
09.09.1997г. и представляващ ателие №3 със застроена площ 46,83кв.м. и 
0,1266% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. 



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

2126-4-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за откриване на 
процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот по АОС №250/09.09.1997г., като възлага на Кмета на Община 
Варна нейното провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Мария Атанасова 
Бянова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен меморандум  
инж. Ангелин Атанасов Георгиев /лицензиран оценител/. 

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

СЪГЛАСУВАНО:   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ           В А Р Н А 
ОБЩИНА ВАРНА         
____________ /Р. ГЕОРГИЕВА/       ______________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
АДВОКАТ-ДОВЕРЕНИК  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 
____________ /адв. Ж. КАЛЕВ/ 
      



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 

№ 30 
от заседание проведено на 08.07.2005 г. 

по точка пета от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси 

и бюджет” относно: 
- приемане на извънбюджетна план-сметка по Фонд “Приватизация” за 

2005 г.; 
 - предложения за опрощаване на  финансови задължения от граждани 

до Президента на Република България; 
 - опрощаване на дължими наеми за общински жилища на нуждаещи се 

граждани; 
 - отпускане целева помощ на “Специализирана болница по акушерство 

и гинекология  за активно лечение Проф.д-р Д. Стаматов – Варна”-ЕООД за 
закупуване на гориво.  

 
Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – 

Председател ПК “Финанси и бюджет” 
 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2127-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 42 от Закона за 

общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2005 г. и 
писмо от Комисия за приватизация и следприватизационен контрол при 
община Варна изх. № ОС-5-9303(32)/30.06.2005 г. и Наредбата за условията и 
реда за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна по чл. 9а от ЗОБ,  Общински 
съвет - Варна реши: 

Приема извънбюджетната план-сметка по фонд “Приватизация” за 
2005 г. в съответствие с прил. № 8 към § 38 от ЗДБРБ за 2005 г., съгласно 
приложение  

в размер на:        



- по прихода      6 229 753 лв.  
- по разхода      5 297 408 лв. 
/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/  
 
2128-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с молба вх. 

№ 94-00-802/08.02.2005 г. и писмо вх. № 94-00-802/14.02.2005 г. от 
Администрацията на Президентството, Общински съвет – Варна предлага на 
Президента на Република България да опрости задължението на ДАРЯ 
СТЕФАНОВА СТОЙЧЕВА от гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик” бл. 403, вх. 5, 
ет. 1, ап. 1. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 1/ 
  
2129-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с молба вх. 

№ 94-00-620/31.01.2005 г. и писмо вх. № 94-00-620/04.02.2005 г. от 
Администрацията на Президентството, Общински съвет – Варна предлага на 
Президента на Република България да опрости задължението на ГАЛИНА 
ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА от с. Звездица, ул. “3-та” № 2. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
2130-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с молба вх. 

№ 94-00-1515/17.03.2005 г. и писмо вх. № 94-00-1515/21.03.2005 г. от 
Администрацията на Президентството, Общински съвет – Варна предлага на 
Президента на Република България да опрости задължението на ДАНИЕЛА 
ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА от гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 1, ет. 13, ап. 78. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2131-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с молба вх. 

№ 94-00-26/03.01.2005 г. и писмо вх. № 94-00-26/18.01.2005 г. от 
Администрацията на Президентството, Общински съвет – Варна предлага на 
Президента на Република България да опрости задължението на МАРИЙКА 
ЯНЕВА ДИМИТРОВА от гр. Варна, ж.к. “Младост” бл. 36, вх. Б, ет. 5, ап. 37. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 1/ 
2132-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с молба вх. 

№ 94-00-421/20.01.2005 г. и писмо вх. № 94-00-421/31.01.2005 г. от 
Администрацията на Президентството, Общински съвет – Варна предлага на 
Президента на Република България да опрости задължението на ПЕТЪР 
ПАНАЙОТОВ ШИШКОВ от гр. Варна, ж.к. “Възраждане” бл. 80, вх. Д, ап. 
32. 

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



2133-5. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с молба вх. 
№ 94-00-1464/15.03.2005 г. и писмо вх. № 94-00-1464/24.03.2005 г. от 
Администрацията на Президентството, Общински съвет – Варна предлага на 
Президента на Република България да опрости задължението на ВЕРКА 
ДИМИТРОВА КАСАБОВА от гр. Варна, ул. “Георги Бенковски” № 3, вх. Б, 
ап. 62. 

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

 
2134-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

вх. № ОС-5-94.Й/3/21.03.2005 г. Общински съвет - Варна дава съгласие да 
бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на ЙОНКА 
МАРИНОВА СТАНЧЕВА, ЕГН ********** от гр. Варна, ж.к. “Владислав 
Варненчик”, бл. 211, вх. 3,  ет. 1, ап. 62 в размер на 153,65 лв. за периода м. 
ХІІ. 2004 г. до м. VІ.2005 г. 

/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
2135-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 

вх. № РД-5-94.О/1/19.04.2005 г. Общински съвет - Варна дава съгласие да 
бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на ОВАНЕС АРМЕНАК 
КАЗАНДЖИЯН, ЕГН ********** от гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, бл. 44, вх. 
2,  ап. 33 в размер на 500,00 лв. за периода м. ІІІ. 2003 г. до м. VІ.2005 г. 

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

2136-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с молба 
вх. № ОС-5-94.Р/43/07.04.2005 г. Общински съвет - Варна дава съгласие да 
бъде опростен дължимия наем за общинско жилище на РОЗА РАДЕВА 
ГЕОРГИЕВА, ЕГН ********** от гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, 
бл. 32, вх. 1,  ет. 7, ап. 34 в размер на 185,50 лв. за периода м. ХІІ. 2004 г. до 
м. VІ.2005 г. 

/за – 30, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 2137-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение  на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-9300(47)/21.06.2005 
г., Общински съвет – Варна, отпуска целево  24 000 лв. за гориво на СБАГАЛ 



“Проф. д-р Д. Стаматов – Варна” ЕООД. Средствата да бъдат изплатени от 
бюджета на функция “Здравеопазване”- дейност 469 – “Други дейности по 
здравеопазване”. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 



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 
№ 30 

от заседание проведено на 08.07.2005 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на възражение вх. № ОС-5-

94.П(23)/13.06.2005 г. от общинския съветник Пламен Начков относно 
поправка в протокол № 29 от заседание на Общински съвет – Варна, 
проведено на 06.06.2005 г., по точка втора от дневния ред. 

 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

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

Р Е Ш Е Н И Е  : 
 

 2138-6. Общински съвет – Варна, на основание чл. 29, изр. 2 и 3 от 
ЗМСМА допуска поправка в протокол № 29 от заседание на Общински съвет 
– Варна, проведено на 06.06.2005 г., по точка втора от дневния ред, както 
следва: 

 - текста в началото на точката “ОТНОСНО: Разглеждане на 
предложения за решения от комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол във връзка с ...........................” се променя и 
придобива следния вид: “ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за 
решение от Кмета на община Варна вх. № РД-5-9302(47)/03.06.2005 г. във 
връзка с .....................” 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 



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 
№ 30 

от заседание проведено на 08.07.2005 г. 
по точка седма от дневния ред 

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

Варна. 
 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2139-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна  освобождава от състава на ПК “Транспорт” общинския съветник   
Стелиян Севастиянов. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
2139-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна  избира за член на ПК “Благоустройство и комунални дейности” 
общинския съветник Стелиян Севастиянов. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
2140-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна  избира за член на ПК “Транспорт”, ПК “Собственост и стопанство” и 
ПК “Обществен ред и сигурност” общинския съветник Димитър Алексиев. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
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