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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 
№ 32/21.09.2005 г. 

по точка първа от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Основни акценти в социално-икономическата 

политика на община Варна през 2005-2006 г. и до края на мандат 
2003/2007 г. 

     Докл. Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 37 
 
 Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
2373-1. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема предложения за основни 
приоритети в социално-икономическата политика на община Варна през 
2005-2006 г. и до края на мандат 2003/2007 г., направени от фракциите и 
общинските съветници в Общинския съвет, като същите бъдат обсъдени 
в ресорните комисии на ОбС, бъдат предоставени на кметската 
администрация и на сесиите през м. октомври и м. ноември съвместно с 
администрацията се излезе с предложение за конкретни проекти и 
тяхната готовност за реализация. 

 
 /за  - 36, против – 0, 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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
 
 
Красен ЖЕЛЕЗОВ 
Приятно съм изненадан от приповдигнатото настроение на Кмета и 

от новия стил, който налага Председателя – това ми звучи като новия 
морал преди четири години, защото той започна с това преамбюла си – 
ще задам моето питане: 

Г-н Кмете, със заповед № 1416/11.05.1988 г., на основание чл. 95 
от ЗТСУ във връзка с чл. 260 от Правилника за приложението, комисията 
назначена със заповед № 582/1986 г. е  отчуждила в полза на държавата 
недвижим имот находящ се на ул. “Борис Игнатов” № 1а, гр. Варна. 
Имота се отчуждава за предвидено застроително мероприятие. С 
последваща заповед от 23.05.1989 г.е изменена първоначалната заповед 
относно местонахождението на отстъпеното обезщетение на жилище на 
същите както следва: Димчо Петров и дъщеря му Стефка Димчева 
Кръстева. С последваща Ваша заповед № 2428/2002 г., на основание 
проведен избор на жилище, Вие сте изменили първоначалната като сте 
настанили и определили както следва: на Димчо Симеонов Петров 
жилищна сграда ж.к. “Бриз”, гр. Варна, местност “Св.Никола” и на 
Стефка Димчева Кръстева – кв. 571 в 14 п.р.гр. Варна на ул. “Велес” № 
15. Отчуждения имот, както първоначално споменах, се е намирал на ул. 
“Борис Игнатов” № 1. Към настоящия момент група граждани от 
съседство които живеят твърдят и са ми предоставили те тези заповеди, 
че Димчо Петров – отчуждения и обезщетен и настанен бивш собственик 
на отчуждения имот живее и обитава все още общинския такъв вече 
станал, с оглед още нереализирано мероприятие на ул. “Борис Игнатов” 
№ 1а. 



  

Въпроса е: защо, след като има отчуждаване, има предвидено 
обезщетяване за това отчуждаване с оглед мероприятието, което трябва 
да бъде извършено, лицето все още живее в жилищен имот от фонд 
“Наематели” под наем. 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н Йорданов, драги колеги, моето изказване е във връзка с двете 

питания, които имах на предната сесия и Вашите отговори, които сте ми 
дал. Първото ми питане беше за изразходването на 50 хлв за ремонт на 
спортна площадка и които бяха влезли в бюджетната 2004 г. Във Вашия 
отговор Вие казвате, че по заявка на районните кметове през годината са  
извършени главно бояджийски работи, демонтаж на опасни детски 
съоръжения, ремонт на пейки и озеленяване на детски площадки. Все 
пак Вие сте кмет-юрист, предполагам че знаете че бюджета е свещена 
крава и каквото е решил ОбС как да се изразходят средствата, би 
трябвало да се изразходят така както ОбС е решил. За това се надявам, че 
Вие ще дадете нареждане тези средства да бъдат разходвани така, както 
ОбС е решил предната година. 

Втората ми група питания бяха във връзка с конфликта на бл. 39 в 
к-с “Чайка”, още тогава казах, че осъзнавам голямата сложност която е 
възникнала и че главната причина е в Закона за реституция, който 
позволява реституция в комплексите които нямат граници на имотите, 
обаче същността на моето питане беше в това: Във Вашите публични 
изявления с които Вие прехвърлихте причините за конфликта в 
районната администрация. Във Вашия отговор Вие подробно описвате 
всички действия и какво се е случило след моето питане във връзка с 
този конфликт. Аз следя местната преса и изявата в местните медии на г-
н Кънчев, че се оспорва нотариалния акт – всичкото е много хубаво – но 
все пак аз очаквах Вие да отговорите действително ли районният кмет и 
главният архитект на р-н “Приморски” носят вина или не? 

 
Тодорка ПАВЛОВА 
Уважаеми г-н Йорданов, преди няколко месеца в р-н 

“Аспарухово”, бл. 19 ги сполетя най-лошата беда – изгоря покрива, в 
резултат на което пострадаха и 14 апартамента. Дванадесет от тези 
апартамента са собствени, два са общинска собственост. Всички колеги 
си спомняме с Вашата намеса, че се направи всичко възможно да се 
осигурят средства и средствата бяха в размер на 70 хлв.да се извърши 
ремонт. Ремонта на покрива е факт, но преди седмица с болка 
констатирах, с Ваша заповед съм член на комисията по жилищно 



  

настаняване в р-н “Аспарухово”, че двата общински апартамента до 
момента не са покътнати; напротив – те изглеждат в още по-жалко 
състояние, разколачени, разграбени, без дограма, без врати, семействата 
– едното стои в общежитията с деца с увреждания, а другото – в 
роднини.  

Убедена съм, че не знаете за това състояние – в тази жилищна 
криза това ли е отношението, това ли е стопанина на жилищните площи 
и жилищата общинска собственост? Кога реално ще се извърши ремонт 
на тези жилища? В същото време има още един апартамент в същия 
комплекс “Дружба” – от 2001 г.стои в такова окаяно състояние и не 
може да бъде обитаван – мисля че беше № 4 в бл. 18 – зам.кметът е тук. 

 
Янко КОРЕНЧЕВ 
Искам не да напомня, а да вдъхна воля в някои от следващите 

етажи на общинската администрация някои неща да се свършат навреме. 
Уважаеми г-н Йорданов, ако си спомняте на една от сесиите когато 
всички сочехме с пръст Вас тревогата, която ни чака и  тази зима. 

Въпроса ми е: Има ли община Варна план за работа при зимни 
условия? Следващата седмица снега ще бъде в Москва и не е изключено 
след 20-30-ина дни и при нас да има сняг. Това е едното. 

Второ, в този план носят ли своята отговорност районните 
кметове? Няма го кмета на Каменар – учил ли се е да кара багер, ще ходи 
ли да чисти снега по пътя или ще трябва пак хеликоптери да кацат да му 
носят хляб? Аз съм готов и моите колеги от фракцията, защото се каза  
че прагматизма е този който ще ни направи горди в нашия град. Десетки 
от моите питания са изпълнени, мога да кажа, заедно с Вашата 
администрация и с участието на нашите съветници. Ако имате 
възможност още днес кажете какви проблеми и притеснения имате във 
връзка с настъпването на зимния сезон пред ОбС, за да можем да ги 
облечем в решения и да помогнем с каквото можем. Аз лично няма да 
търпя този сеир /грубо се изразявам/ - какво става питат отвсякъде, а 
никой не взема лопатата да чисти, нещо да направи. 

На следващ етап – напомням, че дъждовете на ул. “Св. Наум” 
вероятно са свършили големи поразии за хората, аз не съм лично ходил, 
тези дни ще отида. Нещата бяха тръгнали и стигнаха до “Чаталджа”, до 
Стопанска дирекция – там започна да се обяснява, че такава улица няма, 
че не са в регулация и т.н. Разпоредете, виждам че в последните години 
го правите, разпоредете този канал да стане – там ще се издавят хората и 
ще го направим това нещо пред очите на цяла Европа. Аз вярвам, че ще 
решим въпроса, но защо с цената на жертви?! 



  

Благодаря Ви от името на гражданите, а това са граждани които аз 
през годините ги изпратих да се самозадоволяват, аз подкрепих това 
изключително решение това на Политбюро хората да се 
самозадоволяват. На спирка “Благой Касабов” има нова спирка и хората 
не се мокрят вече и стана навреме – нещо изключително, чудесно е. 
Вярвам че и обстановката при нас общинските съветници, много скоро 
ще се промени – по етажите стават някои ергономични естетически 
промени, аз лично ги приветствам, не се хвърлят на вятър народните 
пари. 

По-близко до хората не означава, че хората трябва да дойдат при 
нас, тук някой наши колеги казаха, че хората не ни търсят... Ние трябва 
да търсим хората – хората са по спирките, в болниците, в училищата и на 
някой ако му се струва въпросите зададени от нашата фракция че са 
дреболии – това е същинския живот! 

 
Славчо СЛАВОВ 
Искам да изразя един отговор на питане към Кмета поставен на 

предните сесии. Благодаря лично на Кмета Кирил Йорданов от името на 
гражданите и на кметицата на р-н “Одесос” г-жа Таня Василева във 
връзка с възстановяването на двете улици “Самуил” и “Княз Дондуков” – 
дупките са запълнени и благодарение на това през тези дъждове, които 
паднаха в последно време, нямат проблеми гражданите. И второто: 
благодаря за осветлението и за резитбата направени по тези улици. 
Искрено благодаря от името на всички граждани на района. 

Благодаря Ви! 
 
Христо КОНТРОВ 
Уважаеми г-н Йорданов, използвам случая за визуална среща с 

Вас. Като председател на ИК за издигане на паметник на Цар Калоян 
много бързо премина вземането на решение в ОбС до края на месец юли 
и Ви поставихме задача до края на м.септември да обявите конкурса и да 
се избере място за издигане на паметника. Аз изчаках тактично до края 
на м.юли да ме повикате като председател на ИК за да обсъдим идеята 
издигната от гражданите на Варна да бъде претворена в етапите, които 
трябва да си набележим. Обаче трудно мога да пробия бариерата до 
Вашата канцелария – не ми дават връзка с Вас. Трябва да Ви кажа, че в 
предишните кметове на града не е имало случай, особено когато беше 
секретарка Мария, да се обади адм.Контров, да не ме свърже с Кмета или 
пък да ми каже кога ще мога да се видя с него. Винаги съм успявал да 
достигна до Кмета на гр. Варна. Действително, по време на Вашата 



  

отпуска успях да се свържа с Вашия заместник, предложих му да ни 
представи представители на дирекциите, с които да контактуваме и да 
започнем да работим, за да може да вземете Вие решение заедно с ИК за 
мястото и за конкурса за издигането на паметника, но никаква реакция 
няма от моята среща с г-н Цонев до сега. Направихме съвещание на ИК, 
поканихме представител от Общината г-жа Мария Кънчева, на нея също 
изложихме нашите предложения и също няма никаква реакция. 

Молбата ми е, ако може да намерете време, в което да изслушате 
мен и заместниците от ИК, за да можем действително да вървим напред 
към изпълнението на тази инициатива подета от гражданите на гр. 
Варна. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. 
ГУЦАНОВ/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на оспорване от Кмета на община Варна 

вх. № ОС-5-9302(156)/15.08.2005 г. на решение на Общински съвет – 
Варна № 2152-5(31)/27.07.2005 г. 

 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

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

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
 
2374-3. На основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна потвърждава свое решение № 2152-5(31)/27.07.2005 г. 
 
 /за – 34, 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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 
 - вливане на “Медико-техническа лаборатория 1-Варна” ЕООД в   

“Стоматологичен център 1-Варна” ЕООД; 
  -  промяна предназначението на жилища от фонд “Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” във 
фонд “Жилища за продажба”; 

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

 -  попълване на фонд “Резервен” след предложения за прехвърляне 
на жилища от същия към фонд “Настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди”; 

 -  разглеждане на предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-5-7400/20/06.07.2005 г. относно местонахождението на “Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина І-Варна” – ЕООД – Варна; 

-   предоставяне за безвъзмездно управление на “Обреди” ЕООД на 
имот частна-общинска собственост, находящ се в гр. Варна ул. “Андрей 
Сахаров” № 1, 26 п.р., кв. 27, УПИ ІV – 8,9,10 “Стари Гробища”; 

- намаляване на капитала на “Обреди” ЕООД;   
- провеждане на търг с явно наддаване под наем на общински 

недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, ул.“Андрей Сахаров” № 1; 
- учредяване безвъзмездно право на ползване върху поземлен 

имот № 384 по КП на к.к. “Чайка” за срок от 10 години на Николина 
Николова Николова;   

-  продажба чрез конкурс на недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, ж.к “Левски”, кв. 18, по плана на 23-ти п.р.; 

- извършване на замяна на дълг на Община Врана към г-н 
Юлми Ахмедов Алиев и г-жа Назиме Руфиева Алиева, възникнал по 
причина, че Община Варна няма средства да възстанови на същите 



  

дължими суми, поради невъзможността да им върне бившето жилище, 
находящо се в кв. “Виница”, ул. “Трети март” № 17, гр. Варна срещу 
прехвърляне право на собственост върху апартамент № 31, ет.3, ул. “Г. С. 
Раковски” № 75, гр. Варна със застроена площ от 116,63 кв.м.;   

- сключване на анекс към Договор за наем № Д-2-
9200(33)/05.02.2002г., сключен  с  ЕТ “АСТОРИЯ – Васил Грудев” за 
ползване под наем на част от имот частна-общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, ул. “Габрово” № 14; 

- сезиране на Районна прокуратура Варна, относно 
неправомерно изтегления банков кредит от “Първа източна международна 
банка” АД от бившия управител на “Диагностично консултативен център 
І “Св. Клементина”-Варна” ЕООД; 

- включване на жилище на ул. “Габрово” № 5 във фонд “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”; 

   -  промяна предназначението на жилище на ул. “Струга” № 31 от 
фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди” във фонд  “Жилища за продажба”; 

  - определяне размера на дивидента за 2005 г. и разпределение на 
печалбата на търговските дружества с ограничена отговорност и 
акционерни дружества с общинско имущество и общинско участие; 

 - отдаване под наем имот-частна общинска собственост, находящ се 
в гр. Варна, ул. “Генерал Скобелев” № 56; 

- провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
общински имоти - бюфети, находящи се на територията на общински 
училища;  

- вливане на “Медицински център І – Варна” ЕООД в 
“Диагностично-консултативен център V – Варна” ЕООД; 

-  прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на 
Община Варна и Христинка Чакърова за имот, находящ се в кв. 36 по 
плана на 24 п.р. на гр. Варна, ул. “Петър Райчев”, целият с площ 580 кв.м., 
при граници: ул. “Петър Райчев”. 

 
Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ – Зам. председател ОбС 

Член на ПК “Собственост и 
стопанство” 

 
 
 
 
 



  

 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 42 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2375-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 
2 от НРУПСЧОВКТД и чл. 141, ал. 1 ТЗ, във връзка с чл. 262 д, чл. 262 е, 
чл. 262 т и чл. 262ф ТЗ, Общински съвет-Варна, в качеството си на 
упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на 
“Стоматологичен център 1-Варна” ЕООД и “Медико-техническа 
лаборатория 1-Варна” ЕООД Община Варна, взема следните решения: 

1. Влива «Медико-техническа лаборатория 1-Варна» ЕООД, със 
седалище гр. Варна и адрес на управление: бул. «Съборни», № 24, рег. по 
ф.д. № 4312/1999 год. по описа на Варненския окръжен съд в 
«Стоматологичен център 1-Варна» ЕООД, със седалище гр. Варна и 
адрес на управление: бул. «Съборни», № 24, рег. по ф.д. 4311/1999 год. и 
прекратява без ликвидация вливащото се «Медико-техническа 
лаборатория 1-Варна» ЕООД. 

2. Приемащото дружество «Стоматологичен център 1-Варна» 
ЕООД е универсален правоприемник на прекратеното дружество 
“Медико-техническа лаборатория 1-Варна” ЕООД и поема активите и 
пасивите му, описани в заключителен баланс към датата на 
преобразуването, изготвен съгласно чл. 263з ТЗ. 

3. Общински съвет-Варна одобрява договора за преобразуване на 
“Медико-техническа лаборатория 1-Варна” ЕООД чрез вливането и в 
«Стоматологичен център 1-Варна» ЕООД. 

4. На основание чл. 262е ТЗ, Общински съвет-Варна оправомощава 
Мария Радославова Александрова, в качеството и на управляващ 
“Медико-техническа лаборатория 1-Варна” ЕООД и Славка Стефанова 
Даковска, в качеството и на управляващ «Стоматологичен център 1-
Варна» ЕООД, да сключат и подпишат договора за преобразуване, като 
подписите на представляващите бъдат заверени пред нотариус. 

5. На основание чл. 262у ТЗ, Общински съвет-Варна увеличава 
капитала на приемащото дружество «Стоматологичен център 1-Варна» 
ЕООД с размера на чистата стойност на имуществото на вливащото се 
дружество, която е в размер на 40 300 лв. След извършване на 



  

увеличението, Община Варна ще получи дяловете от капитала на новото 
дружество, съответстващи на извършеното увеличение. 

6. На основание чл. 262т ТЗ във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 4 ТЗ 
увеличава капитала на дружеството с размера, посочен в т. 5 от 
настоящото решение, като след увеличението капиталът на дружеството 
е в размер на 669 200 лв., разпределен на 6 692 дяла с номинална 
стойност 100 /сто/ лева всеки един, внесен изцяло като апортна вноска на 
Община Варна-едноличен собственик на капитала на дружеството, по 
балансова стойност на всички дълготрайни материални активи, съгласно 
чл. 38, ал. 2 ЗЛЗ.» 

7. Общински съвет-Варна одобрява фирма «Свраков и Милев» 
ООД за извършване на проверка на капитала на приемащото дружество, 
на основание чл. 262ф във връзка с 262л, ал. 2 ТЗ. 

8. На основание чл. 263к ТЗ, Общински съвет-Варна задължава 
приемащото дружество «Стоматологичен център 1-Варна» ЕООД да 
управлява отделно преминалото върху него имущество на вливащото се 
дружество за срок от 6 месеца от датата на обнародване на решението за 
вливане в Държавен вестник. 

9. На основание чл. 37, ал. 5 ЗЛЗ вливането на “Медико-техническа 
лаборатория 1-Варна” ЕООД в «Стоматологичен център 1-Варна» ЕООД 
да се извърши след одобрение и съгласие на Министъра на 
здравеопазването на Република България. 

10. Трудовите правоотношения с лицата, които работят в 
преобразуващите се търговски дружества, да се уредят по реда на чл. 123 
КТ. 

11. Задължава управителите на преобразуващите се дружества да 
извършат необходимите действия за получаване на съгласие от 
Министъра на здравеопазването, както и да извършат всички 
необходими действия във връзка с вписването на вливането в търговския 
регистър при Варненския окръжен съд, включително и да представят за 
прилагане към фирменото дело на «Стоматологичен център 1-Варна» 
ЕООД актуален устав на дружеството, съобразен с приетия от Общински 
съвет-Варна типов устав, както и с извършените с настоящите решения 
промени. 

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

 



  

 2376-4. 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 № ОБС-5-
1900/197/20.07.05 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. 34         вх. 1      ет. 3    ап. 9   - АОС 1748/00 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”     бл. 404       вх. 8      ет. 8     ап. 72   - АОС 1486/00 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”     бл. 306       вх. 3      ет. 4     ап. 38   - АОС 1464/00 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”     бл. 28         вх. 1      ет. 2     ап. 8     - АОС 3346/05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”     бл. 402       вх. 18    ет. 5     ап. 334  - АОС 3265/05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”     бл. 209      вх. 1      ет. 4      ап. 15    - АОС 3152/05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”     бл. 404      вх. 6      ет. 3      ап. 8      - АОС 1095/99 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”     бл. 203      вх. 2      ет. 4      ап. 51    - АОС 564/98 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”     бл. 406      вх. 3      ет. 3      ап. 52    - АОС 343/97 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”     бл. 204      вх. 4      ет. 4      ап. 108   - АОС 322/97 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”     бл. 204      вх. 3      ет. 6      ап. 82    - АОС 1518/00 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”     бл. 404      вх. 14    ет. 2      ап. 186  - АОС 3359/05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”     бл. 28        вх. 1      ет. 24    ап. 13    - АОС 3405/05 г. 

 
/за – 37, против – 0, въздържали се – 1/ 

 
 
              2377-4. 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 № 
ОБС-5-1000/30/20.07.05 г., Общински съвет – Варна променя 
предназначението на “Жилища за настаняване под наем на граждани 
с установени жилищни нужди” в “Жилища за продажба” за следното 
жилище: 

  
 ж.к. “Чайка”     бл. 4       вх. Б       ет. 1      ап. 5              - АОС 2896/04 г. 

 
/за – 37, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
  
 

 



  

 2378-4.  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 №ОБС-5-
1000/173/06.07.05 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. “Младост”     бл. 131      вх. 7         ет. 6       ап. 140    - АОС 2506/04 г. 
ж.к. “Младост”     бл. 106      вх. 9         ет. 3       ап. 15      - АОС 1141/99 г. 
ж.к. “Младост”     бл. 131      вх. 3         ет. 8       ап. 73      - АОС 550/98 г. 
ж.к. “Младост”     бл. 140      вх. 3         ет. 3       ап. 58      - АОС 159/97 г. 
ж.к. “Младост”     бл. 131      вх. 3         ет. 5       ап. 64      - АОС 644/98 г. 
ж.к. “Младост”     бл. 131      вх. 8         ет. 4       ап. 157    - АОС 2504/02 г. 
ж.к. “Младост”     бл. 139      вх. 5         ет. 1       ап. 93      - АОС 2558/03 г. 
ж.к. “Възраждане”  бл. 11     вх. 2         ет. 5       ап. 38      - АОС 2981/04 г. 
ж.к. “Възраждане”   бл. 9       вх. 1         ет. 5       ап. 14        - АОС 2909/04 г. 
ж.к. “Възраждане”   бл. 6        вх. 2        ет. 8       ап. 46        - АОС 2764/03 г. 
ж.к. “Възраждане”   бл. 16      вх. 5        ет. 1       ап. 93       - АОС 2432/02 г. 
ж.к. “Възраждане”   бл. 61      вх. 1        ет. 4         ап. 12     - АОС 755/98 г. 
ж.к. “Възраждане”   бл. 79      вх. В       ет. 3        ап. 21      - АОС 1997/01 г. 
ж.к. “Възраждане”   бл. 52      вх. 1        ет. 4         ап. 10     - АОС 1966/00 г. 
ж.к. “Възраждане”   бл. 57      вх. 3        ет. 1         ап. 73     - АОС 1522/00 г. 
ж.к. “Възраждане”   бл. 6        вх. 4        ет. 2         ап. 73     - АОС 1512/00 г. 
ж.к. “Възраждане”   бл. 6        вх. 3        ет. 1        ап. 48     - АОС 1481/99 г. 

 
/за – 37, против – 1, въздържали се – 0/ 
 

2379-4.  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 №ОС-5-
9302/135/06.07.05 г., Общински съвет – Варна променя предназначението 
на “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди” в “Жилища за продажба” на следните жилища: 

ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 206     вх.3        ет.2       ап.65    - АОС 3367/ 05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 222     вх.3        ет.6       ап.73     - АОС 3364/ 05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 223     вх.2        ет.3       ап.43     - АОС 3394/ 05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 214     вх.7        ет.3       ап.196   - АОС 3388/ 05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 35       вх.1        ет.4       ап.14     - АОС 3386/ 05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 203     вх.2        ет.3      ап.45      - АОС 3385/ 05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 206     вх.3        ет.2      ап.67      - АОС 3384/ 05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 222     вх.3        ет.5      ап.69       - АОС 3383/ 05 г. 



  

ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 223     вх.3        ет.5      ап.77      - АОС 3382/ 05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 34       вх.2         ет.5     ап.49       - АОС 3372/ 05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 405     вх.10       ет.4     ап.36       - АОС 3371/ 05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 222     вх.4         ет.3      ап.86      - АОС 3363/ 05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 402     вх.12       ет.6     ап.246     - АОС 3362/ 05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 403     вх.12       ет.7     ап.48       - АОС 3176/ 05 г. 
ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 405     вх.14       ет.5     ап.14       - АОС 3266/ 05 г. 
ж.к. “Младост ”             бл. 108     вх.8         ет.1      ап.1        - АОС 3381/ 05 г. 
ж.к. “Младост ”             бл. 151     вх.4         ет.5      ап.81      - АОС 3375/ 05 г. 
ж.к. “Младост ”             бл. 146     вх.7         ет.1      ап.5        - АОС 3396/ 05 г. 
ж.к. “Младост ”             бл. 149     вх.8         ет.7      ап.148    - АОС 3398/ 05 г. 
ж.к. “Младост ”             бл. 106    вх.8         ет.10      ап.46     - АОС 3397/ 05 г. 

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

2380-4. 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.Ж/4/20.07.2005 г., Общински съвет – Варна прехвърля двустайно 
жилище, находящо се в гр. Варна, ж.к “Вл. Варненчик” бл. 222, вх. 4, ет. 7, 
ап.105 от фонд “Резервен” във фонд  “Жилища за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди”. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
2381-4. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна задължава Кмета на Община Варна при  предложение за 
прехвърляне на жилища от фонд “Резервен” към фонд “Настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди” фондът да бъде 
попълван с нови жилища – общинска собственост.   

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2382-4. Общински съвет – Варна не приема предложението на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-7400/20/06.07.2005 г., като на 
основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА предлага в едномесечен срок да се 
изготви предложение за устройването на “Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина І” – ЕООД – Варна в друга 
общинска собственост.   

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



  

 
2383-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 6 от 

НРПУРОИ, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-5-2600/143/14.06.05 г., Общински съвет – Варна 
предоставя безвъзмездно за управление на “Обреди” ЕООД, 
регистрирано по ф.д №1244/1993 г. по описа на ВОС, със седалище и 
адрес на управление – гр. Варна, ул. “Крали Марко” № 3, данъчен № 
1030013146, БУЛСТАТ 813106564, представлявано и управлявано от 
Любчо Иванов Любчев – Управител, ЕГН **********, с едноличен 
собственик на капитала Община Варна, имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна ул. “Андрей Сахаров” № 1 (едно), 
26(двадесет и шести) п.р., кв. 27 (двадесет и седем), УПИ ІV – 8,9,10 
“Стари Гробища” със застроена площ 8,13(осем цяло и тринадесет 
стотни) кв.м., състоящ се от помещение с два входа. 

Община Варна е собственик на имота, съгласно АОС № 
3295/22.04.2005 г.  

Безвъзмездното управление се учредява за срок от 10 (десет) 
години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед за 
безвъзмездно управление на горепосочения имот на “Обреди” ЕООД.  

/за – 39, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2384-4.  1.На основание чл.21, ал. 1, т.8  и 9 от ЗМСМА, чл.137, ал. 

1,  т. 1 и т. 4 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ  и чл. 149-153 ТЗ, във връзка с 
решение № 987-3/18/13.10-2004 г. на Общински съвет - Варна, по 
предложение вх. № ОС-5-9901/20/30.03.2005 г. от управителя на “Обреди” 
ЕООД и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-
9901/20/05.05.2005 г., Общински съвет – Варна взема решение за 
намаляване на капитала на “Обреди” ЕООД със седалище гр. Варна и 
адрес на  управление: гр. Варна, ул. “Крали Марко” № 3, вписано в 
Търговския регистър, воден при Варненския окръжен съд по ф.д. № 
1244/1993 г., като на основание чл. 149, ал. 3, т. 1 ТЗ намалява стойността 
на дела на Община Варна в капитала на дружеството от 13 200 
лв.(тринадесет хиляди и двеста лева) на 10 900 лв. (десет хиляди и 
деветстотин лева). 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2. На основание чл.21, ал. 1, т.8  и 9 от ЗМСМА, Общински съвет- 

Варна изважда от капитала на “Обреди “ЕООД дървен павилион 



  

“уредници” с балансова стойност 2 313,51 (две хиляди триста и 
тринадесет лева и петдесет и една стотинки) по счетоводен баланс на 
дружеството към 31.03.2005 год., което е цел на намаляването на 
капитала. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
3. За сметка на участието си в дружеството Община Варна внася 

допълнителна парична вноска в размер на 13.51 лв. до пълния размер на 
капитала от 10 900 лв. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
4. На основание чл. 137 ал. 1 т.1 ТЗ и във връзка с извършеното 

намаляване на капитала, Общински съвет-Варна изменя чл. 11 от Устава 
на дружеството, както следва: “1. Капиталът на дружеството е в размер на 
10 900 /десет хиляди и деветстотин/ лева, разпределен в 109 /сто и девет/ 
дяла по 100 /сто/ лева всеки един дял, внесени изцяло като непарична 
вноска на Община Варна-едноличен собственик на капитала на 
дружеството и допълнителна  парична вноска. 

  Стойността на непаричната вноска е определена по реда на 
Наредбата за оценка на имуществото на държавните и общински 
предприятия при образуването и преобразуването на еднолични търговски 
дружества с държавно имущество, приета с ПМС 179/1991 год. 

  Стойността на непаричната вноска в капитала е в размер на 10 
886.49 лв., а паричната вноска е в размер на 13.51 лв.” 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
5. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА, в качеството си на едноличен 

собственик на капитала на ”Обреди” ЕООД, задължава управителя на 
дружеството да предприеме необходимите действия за обнародване на 
решението за намаляване на капитала в Държавен вестник, на основание 
чл. 150 ТЗ, в 7 дневен срок от датата на настоящото решение и за вписване 
на извършената промяна в Търговския регистър при Варненския окръжен 
съд, в 7 дневен срок след изтичането на визирания в хипотезата на чл. 150 
ал. 2 тримесечен срок, като приложи към заявлението за вписване 
актуален към тази дата устав на дружеството. 

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



  

 
2385-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал. 2 от 

ЗОС и в изпълнение на чл.9, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-9302/138/20.07.05 г., Общински съвет 
– Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе търг с явно 
наддаване по реда на НРПУРОИ за отдаване под наем на общински имоти, 
находящи се в гр. Варна, ул.“Андрей Сахаров”№1, кв.27, 26-ти подрайон, 
парц. ІV-8,910, “Стари гробища” по АОС № 3290/2005год.; 3291/2005год.; 
3292/2005год.; 3293/2005год.; 3294/2005год. за срок от 5/пет/ години, при 
стартова месечна наемна цена, определена по действащата “Методика за 
определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под 
наем на общински нежилищни имоти”, както следва:  

 
1. ул.”Андрей Сахаров”№1- маг.№1, АОС 3290/2005год. /ляво помещение/  
- 2.85кв.м. –  при стартова месечна наемна цена -  18.28 лева 
 
2. ул.”Андрей Сахаров”№1- маг.№1, АОС 3290/2005год. /дясно 
помещение/ - 3.00кв.м. –  при стартова месечна наемна цена -  19.25 
лева 
 
3. ул.”Андрей Сахаров”№1- маг.№2, АОС 3291/2005год. /ляво помещение/  
  - 2.81кв.м. –  при стартова месечна наемна цена -  18.03 лева 
 
4. ул.”Андрей Сахаров”№1- маг.№2, АОС 3291/2005год. /дясно 
помещение/ - 2.50кв.м. –  при стартова месечна наемна цена -  16.04 
лева 
 
5. ул.”Андрей Сахаров”№1- маг.№3, АОС 3292/2005год. /ляво помещение/  
  - 2.86кв.м. –  при стартова месечна наемна цена -  18.35лева 
 
6. ул.”Андрей Сахаров”№1- маг.№3, АОС 3292/2005год. /дясно 
помещение/ 2.86кв.м. –  при стартова месечна наемна цена -  18.35 лева 
 
7. ул.”Андрей Сахаров”№1- маг.№4, АОС 3293/2005год. /ляво помещение/  
  - 2.86кв.м. –  при стартова месечна наемна цена -  18.35 лева 
 
8. ул.”Андрей Сахаров”№1- маг.№4, АОС 3293/2005год. /дясно 
помещение- 2.85кв.м. –  при стартова месечна наемна цена -  18.35 лева 
 



  

9. ул.”Андрей Сахаров”№1- маг.№5, АОС 3294/2005год. /ляво помещение/  
- 2.86кв.м. –  при стартова месечна наемна цена -  18.35 лева 
 
10. ул.”Андрей Сахаров”№1- маг.№5, АОС 3294/2005год. /дясно 
помещение- 2.86кв.м. –  при стартова месечна наемна цена -  18.35 лева 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2386-4. На основание чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Закона за 

общинската собственост и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ОС-4-9100/98/20.07.05 г., Общински съвет – Варна решава да се 
учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на 
Николина Николова Николова върху поземлен имот № 384 по КП на 
к.к. “Чайка”, целият с площ от 1075 кв.м., в едно с изградената в него 
сграда със застроена площ на първи етаж – 39 кв.м., и на сутерена – 20 
кв. м., при граници на имота: ПИ № 385, ПИ № 377, ПИ № 378, ПИ № 
379, път, по плана на КК “Чайка”, одобрен със заповед № РД-02-14-
2284/29.12.2000 г. на МРРБ. 

За имота е съставен АОС № 2384/13.05.2002 г. 
Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключването на договор с г-жа Николина Николова Николова за 
безвъзмездно право на ползване на горепосочения имот. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2387-4-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 

от ЗОС, във връзка с Решения № 538-3-1(13)/03,09.06.04 г. и № 1070-
11(18)/13.10.04 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ОС 59302(50)/10.03.05 г., Общински съвет – Варна решава да бъде 
извършена  продажба на недвижим имот представляващ УПИ ІІІ-1425, 
находящ се в ж.к. “Левски”, кв. 18, по плана на 23-ти п. р., с площ 1 300 
кв. м. 

 Описаният имот е частна общинска собственост съгласно АОС № 
3242/20.10.2004 г. 

 Продажбата да се извърши чрез конкурс, при първоначална цена 
443 000 лв., по ред и условия, приети от Общински съвет – Варна, 
предложени от Кмета на Общината. Резултатът от конкурса да бъде 
одобрен от Общински съвет – Варна преди сключването на Договора от 
Кмета на Общината. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



  

 
2387-4-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от 

ЗОС, чл.79 и сл. от НРПУРОИ, във връзка с решения № 538-3-
1/13/03,09.06.2004 г., № 1070-11/18/13.10.2004 г. и № 1289-
3/22/12.01.2005г. и по предложение на Кмета на Община Варна вх. № 
ОС-5-9302/50/10.03.05 г., Общински съвет – Варна решава да бъде 
извършена продажба чрез конкурс на недвижим имот, представляващ 
УПИ ІІІ–1425, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Левски”, кв.18, по плана на 
23-ти п.р. с площ 1 300кв.м., предмет на АОС № 3242/20.10.2004 г., при 
следните условия: 

 
1. Право на участие в конкурса имат физически и юридически 

лица, които: 
а/ Нямат задължения към държавния и общинския бюджет; 
б/ Докажат намерения да финансират безвъзмездно развитието на 

спорта на територията на Община Варна за период не по-малък от 3 /три/ 
години; 

в/ Кандидатите следва да представят финансов план за 
подпомагане на спорта, включващ размер на годишната финансова 
помощ за периода, формите на финансиране и концепция за подпомагане 
на спортните клубове и мероприятия за същия период; 

г/ Кандидатите следва да декларират съгласието за подписване на 
тристранно споразумение за финансиране на хандбалния спорт през 
периода заедно със СК “Локомотив – Надин” и Община Варна и да 
впишат договорна ипотека върху имот, равностоен на имота, за който 
кандидатстват в полза на Община Варна, като обезпечение на 
задълженията по тристранното споразумение. 

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

конкурсни документи. Представяне на кандидата. 
2.2. Декларация, приложена в конкурсните документи за 

получаване и запознаване с конкурсните условия. 
2.3. Актуално удостоверение за съдебна регистрация на участника, 

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

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/ или декларация за липса на задължения към 
осигурителните фондове за физическото лице. 

2.6. Служебна бележка за недължими общински вземания 
/оригинал/. 

2.7. Удостоверение за данъчна регистрация – копие, заверено от 
съответната данъчна служба и БУЛСТАТ – копие, заверено от 
участника, за юридическите лица. 

2.8. Финансов план за подпомагане на спорта, включващ размер на 
годишната финансова помощ за горепосоченият период и формите на 
финансиране. 

2.9. Концепция за подпомагане на спортните клубове и 
мероприятия за същия период. 

2.10. Декларация, че кандидатът е съгласен да подпише тристранно 
споразумение за финансиране на спорта за упоменатия период заедно с 
Община Варна и спортните организации на територията на общината, 
преди подписване на договора за покупко-продажба на имота, предмет 
на конкурса. 

2.11. Декларация, че кандидатът е съгласен да учреди договорна 
ипотека върху свой имот, равностоен на имота, предмет на конкурса, 
преди сключването на договор за покупко-продажба на имота, предмет 
на конкурса. 

2.12. Документи, доказващи собствеността на имота, върху който 
кандидатът ще учреди договорна ипотека /нотариално заверени копия/. 

2.13. Платежен документ за внесен депозит. Сумата да се внесе в 
“Централна кооперативна банка” АД – клон Варна по сметка № 
5023879638, банков код: 79078081. 

2.14. Съдебно удостоверение, че фирмата не е обявена в 
несъстоятелност, не е в производство по несъстоятелност и не се намира 
в ликвидация /оригинал/. 

2.15. Декларация за неразгласа на информацията, получена във 
връзка с конкурса, предоставена към комплекта конкурсни документи. 

2.16. Документ за закупена конкурсна документация, която се 
получава в стая №1205 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сума в размер на 1000 /хиляда/ лв., с включен ДДС, платима в 
“Централна кооперативна банка” АД – клон Варна, по сметка   № 
3023879608, код 79078081, БИН 7304000002, до 12,30 часа в 14 дневен 
срок от публикуване на обявата за провеждане на конкурса  

2.18. Подписан проекто-договор /без финансови параметри/. 
 



  

3.Състезателни елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

 
1. Ценова част: 
• офертна цена – 60 /шестдесет/ % /не по–ниска от 443 000лв. 

– начална конкурсна цена/. 
2.Инвестиционна част: 
• общ размер на бъдещето безвъзмездно финансиране на 

хандбалния спорт на територията на Община Варна – 40 /четиридесет/ 
%. 

 
Формула за оценка на предложенията: 
 

К = К1 + К2 
където  
К1 = (Ц на участника/ Ц максимална) х 60% 
Ц на участника – офертна цена в лева;  
Ц максимална – най-високата предложена цена в лева; 
 
К2 = (БФ на участника/ БФ максимално) х 40% 
БФ на участника – предложение на участника за бъдещо 

финансиране в лева; 
БФ максимално – максимален размер на бъдещото финансиране 

в лева. 
 
Депозитът за участие е в размер на 44 300лв./четиридесет и 

четири хиляди и триста лева/. 
Таксата за получаване на конкурсна документация е в размер 

1 000лв. /хиляда лева/. 
 
4.Утвърждава конкурсна документация, съдържаща следните 

документи:   
4.1.Заявление за участие. 
4.2.Заповед за подготовка, организация и провеждане на 

конкурса. 
4.3. Декларация за получаване и запознаване с конкурсните 

условия.  
4.4. Декларация за неразгласа на информация. 



  

4.5. Проекто-договор за продажба на имота. 
4.7. Копие от акт за частна общинска собственост и скица на 

имота.  
4.8. Офертен лист. 
 
До 16.30 ч. на деня предхождащ деня на конкурса, участниците 

следва да подадат предложенията си в запечатан непрозрачен плик, 
върху който отбелязват цялостното наименование на имота – предмет на 
конкурса и името /фирмата/ и адреса на участника в стая №1205 на ХІІ-я 
етаж в сградата на Община Варна. 

Допълнения или изменения в предадени вече предложения не се 
допускат. 

Конкурсната комисия може да поиска в определен от нея срок, 
след изтичане на срока за подаване на предложенията, писмени 
разяснения и/или други допълнителни документи. Тези разяснения и 
документи не трябва да водят до изменение на представените 
предложения. 

Резултатът от конкурса да бъде одобрен от Общински съвет – 
Варна, преди сключване на договора от Кмета на Община Варна. 

Договорът със спечелилия конкурса участник се сключва след 
представяне на вписаната договорна ипотека върху равностоен имот, 
тристранното споразумение с Община Варна и СК “Локомотив – Надин” 
и заплащане на  предложената при конкурса цена. 

Депозитите на участниците, които не са обжалвали решението на 
комисията се освобождават, като се задържа депозитът на спечелилия 
конкурса участник, който се прихваща от цената. 

В договора задължително се включват условията, при които е 
спечелен конкурсът. 

В случай, че договорът не бъде сключен по вина на спечелилия 
конкурса участник, с ново решение на Общински съвет – Варна се 
определя за спечелил конкурса следващият класиран кандидат, 
удовлетворил конкурсните условия. 

При неизпълнение на поетите с договора задължения по условията 
на конкурса, спечелилият участник понася санкции, определени в 
условията на договора. 

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



  

 
 
 
2388-4. На основание чл. 21, т.1, ал. 8 от ЗМСМА и във връзка с 

чл.65 от ЗЗД  и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ВВ-
94.Ю/7/20.07.05 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се извърши 
замяна на дълг на Община Варна към г-н Юлми Ахмедов Алиев и г-жа 
Назиме Руфиева Алиева възникнал по причина, че Община Варна няма 
средства да възстанови на същите дължими суми, поради невъзможността 
да им върне бившето жилище находящо се в кв. “Виница”, ул. “Трети 
март” № 17, гр. Варна, срещу прехвърляне право на собственост върху 
апартамент № 31, ет.3, ул. “Г. С. Раковски”, № 75, гр. Варна, със застроена 
площ от 116,63 кв.м., при граници: стълбище, ап. № 32, паркинги, ул. “Г. 
С. Раковски”, тр. площи, ул. “Шар”, с прилежащата към него изба № 7 с 
площ от 5,15 кв.м., при граници: избен коридор, изба № 8, изба № 6 и 
съответните 1,2157 % идеални части от общите части на сградата и 
отстъпено право на строеж върху терена с АОС № 2908/2004 г. 

 Правото на собственост да се прехвърли след подписване на 
споразумение с г-н Юлми Ахмедов Алиев и г-жа Назиме Руфиева Алиева, 
че същите няма да имат претенции за изплащане на пропуснати ползи и 
лихви. 

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

2389-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 78, ал. 2  от 
ЗОС и във връзка с чл. 36 от  НРПУРОИ, Общински съвет – Варна дава 
съгласие за сключване на анекс към Договор за наем № Д-2-
9200(33)/05.02.2002г., сключен  с  ЕТ “АСТОРИЯ – Васил Грудев” за 
отдаване под наем на част от имот частна-общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Габрово” № 14 (четиринадесет), 
представляващ помещение за търговия на партерен етаж, с обща площ 
23,80 (двадесет и три цяло и осемдесет стотни) кв.м. – предмет на АОС 
№ 21/27.11.1996 г., за срок не по-дълъг от 10 (десет) години, считан от 
датата на сключване на Договор № Д-2-9200(33)/05.02.2002г., като 
останалите условия по договора останат не променени. 



  

Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на анекс към 
Договора за наем. 

/за – 4, против – 15, въздържали се – 9/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
2390-4.  На основание чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна задължава Председателя на Общински съвет – Варна да сезира 
Районна прокуратура-Варна за действията на бившия управител на 
“Диагностично-консултативен център І “Св. Клементина-Варна”-
ЕООД г-н Георги Стоянов Роев относно неправомерно изтегления 
банков кредит от “Първа източна международна банка” АД. 

 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2391-4. 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. № ОБС-5-
2800/194/04.08.05 г., Общински съвет – Варна включва във фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 
нужди” следното жилище: 

ул. “Габрово” № 5 – АОС № 3320/14.06.2005 г. 
/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
    2392-4. 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.М/31/20.07.05 г., Общински съвет – Варна променя 
предназначението от “Жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди” в “Жилища за продажба” 
за следното жилище: 

    ул. “Струга”        № 31     ет.12    ап. 107  - АОС 2590/03 г. 
/за – 31, против – 0, въздържали се –1/ 
 
 
 

  
 
  

 



  

2393-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т.6  и 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 
1, т. 3 от Търговския закон, чл.5 и чл.6, ал. 1 от НРУПСЧОВКТД и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-5-9302/162/29.08.05 
г., Общински съвет – Варна определя размера на дивидента за 2005 г. на 
търговските дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества 
с общинско имущество и общинско участие, който следва да се внесе до 
01.12.2005 г. като приход в бюджета на Община Варна, както следва:  

1. “Пазари” ЕООД /еднолично търговско дружество с общинско 
имущество/ – 295 000 лв. 

2. “Обреди” ЕООД /еднолично търговско дружество с общинско 
имущество/ – 50 000 лв. 

3. “ДКС” ЕАД /еднолично търговско дружество с общинско 
имущество/ – 15 000 лв. 

4. “Варна Шеле Екосервиз” ООД /търговско дружество с общинско 
участие/ – 147 901 лв., съгласно протокол № 45/16.03.2005 год. от 
проведено Общо събрание на дружеството 

5. “ В и К ” ООД /търговско дружество с общинско участие/ – 
31 337 лв., съгласно протокол № 16/17.05.2005 год. от проведено 
годишно Общо събрание на дружеството.  
 
/за – 33, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
   2394-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, 

ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 
от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна решава печалбата на 
търговско дружество с едноличен собственик на капитала Община Варна 
“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – 
Варна” ЕООД за 2004 г. да се използва за покриване на загуби от 
предходни периоди и развитие на дружеството.  

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

 
2395-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, 

ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 
от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна решава печалбата на 
търговско дружество с едноличен собственик на капитала Община Варна 
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания д-р Марко 



  

Марков – Варна” ЕООД за 2004 г. да се използва за покриване на загуби 
от предходни периоди и развитие на дружеството.  

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

2396-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, 
ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 
от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна решава печалбата на 
търговско дружество с едноличен собственик на капитала Община Варна 
“Диагностично консултативен център V - Варна” ЕООД за 2004 г. да 
се използва за покриване на загуби от предходни периоди и развитие на 
дружеството. 

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

2397-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал. 
1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна решава печалбата на 
търговско дружество с едноличен собственик на капитала Община Варна 
“Диагностично консултативен център Чайка - Варна” ЕООД за 2004 г. 
да се използва за покриване на загуби от предходни периоди и развитие на 
дружеството. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2398-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал. 

1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна решава печалбата на 
търговско дружество с едноличен собственик на капитала Община Варна 
“Медицински център І – Варна” ЕООД за 2004 г. да се използва за 
покриване на загуби от предходни периоди и развитие на дружеството. 

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

2399-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал. 
1, т. 3 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6 ал. 1 от НРУПСЧОВКТД, 
Общински съвет – Варна реши:  

1. Определя част от печалбата на търговско дружество с 
едноличен собственик на капитала Община Варна “Обреди” ЕООД за 
2004 г. в размер на 50 000 лв. да се внесе в приход на бюджета в срок до 
01.12.2005 г. 



  

2. Остатъкът от печалбата на “Обреди” ЕООД за 2004 г. в 
размер на 118 000 лв. да се използва за инвестиции и  развитие на 
дружеството. 

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

2400-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал. 
1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна реши:  

1. Определя част от  печалбата на “Пазари” ЕООД за 2004 г.  в 
размер на 295 000 лв. да се внесе в приход на бюджета в срок до 
01.12.2005 г. 

2. Остатъкът от печалбата на Търговското дружество “Пазари” 
ЕООД за 2004 г. в размер на 350 000 лв. да се използва за инвестиции и  
развитие на дружеството. 

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

 
2401-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 

7 във връзка с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна решава печалбата на 
“Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД за 2004 г. да се използва за 
покриване на загуби от предходни периоди.   

/за – 29, против – 1, въздържали се – 3/ 
 

 
2402-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 

7 във връзка с чл. 219, ал. 2  от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна реши:  

1. Определя част от  печалбата на Търговското дружество “Дворец 
на културата и спорта” ЕАД за 2004 г. в размер на 15 000 лв.  да се внесе 
като приход в бюджета на Община Варна в срок до 01.12.2005 г. 

2. Остатъкът от печалбата на Търговското дружество “Дворец 
на културата и спорта” ЕАД за 2004 г. в размер на 19 000 лв. да се 
използва за покриване на загубите от предходни периоди. 

/за – 30, против – 1, въздържали се – 6/ 
 
 
 



  

2403-4.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 
7 във връзка с чл. 219, ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от 
НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна решава печалбата на 
“Общинска охранителна фирма” ЕАД за 2004 г. да се използва за 
покриване на загуби от предходни периоди и попълване на фонд 
“Резервен”. 

/за – 29, против – 2, въздържали се – 5/ 
 

2404-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от 
ЗОС и Глава VІІ от НРПУРОИ и по молба вх. № РД-4-9200/390/16.12.2004 
год. от “Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД” и 
предложение на Кмета на Община Варна вх. № РД-4-9200/390/20.07.2005 
год., Общински съвет – Варна  решава да бъде отдаден под наем имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Генерал 
Скобелев” № 56, представляващ  сграда, състояща се от два етажа със 
застроена площ 66.18 кв.м. и тавански етаж със застроена площ 67.76 
кв.м. на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност “Федерация за приятелство с народите на 
Русия и ОНД”, регистрирано по дело № 1820/26.08.2002 год. по описа 
на Варненския окръжен съд, вписано в Централния регистър на 
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност съгласно удостоверение № 057/19.02.2004 
год.,  за срок от 5 (пет) години. 

За имота е съставен акт за общинска собственост с № 3329/20.04.05 
год. 

На основание чл. 51, ал. 2 НРПУРОИ, наемът да бъде определен 
съгласно  приетата с решение на Общинския съвет – Варна “Методика за 
определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване 
под наем на нежилищни имоти”. 

На основание чл. 51, ал. 1 НРПУРОИ, Общински съвет-Варна 
възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването 
на договор за предоставянето под наем на  гореописания имот за срок от 5 
(пет) години. 

  /за – 30, против – 0, въздържали се- 3/ 
 
 
 
 
 



  

2405-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 78, ал. 2 от 
ЗОС и във връзка с чл. 14, ал. 7 ЗОС, чл. 3, ал. 8 от НРПУРОИ, Общински 
съвет – Варна дава съгласие за сключване на анекс към Договор за наем № 
Д-2-9200(168)/25.03.2002 г., сключен с ДЗЗД “БЛИК” за ползване под 
наем на част от общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
“Възраждане”, представляващ бюфет с площ 18 /осемнадесет/ кв.м в 
сградата на ОУ “Н. Вапцаров” и ОУ “С. Врачански” – предмет на АОС № 
2292/01.03.2002 г., за срок не по-дълъг от 5 /пет/ години, считан от датата 
на сключване на Договор № Д-2-9200(168)/25.03.2002 г. 

 Възлага на Кмета на община Варна изготвянето на анекс към 
Договора за наем. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
2406-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 78, ал. 2 от 

ЗОС и във връзка с чл. 14, ал. 7 ЗОС, чл. 3, ал. 8 от НРПУРОИ, Общински 
съвет – Варна дава съгласие за сключване на анекс към Договор за наем № 
Д-2-9200(167)/25.03.2002 г., сключен с ЕТ “Бисерка Йорданова-БИСЕРИ” 
за ползване под наем на част от общински нежилищен имот, находящ се в 
гр. Варна, ж.к. “Младост”, представляващ бюфет и склад с площ 56 
/петдесет и шест/ кв.м в сградата на СОУ “Неофит Бозвели” – предмет на 
АОС № 519/29.01.1998 г., за срок не по-дълъг от 5 /пет/ години, считан от 
датата на сключване на Договор № Д-2-9200(167)/25.03.2002 г. 

Възлага на Кмета на община Варна изготвянето на анекс към 
Договора за наем. 

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

 
2407-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, 

чл.3, ал.8 във връзка с чл. 7 и чл. 8, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе 
търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот – бюфет на І-
ви етаж с площ 16.00 кв.м., находящ се в средно училище “Найден Геров”, 
гр. Варна, ул.“Царевец” №1, 6-ти подрайон по АПОС № 824/1998 год.  за 
срок от 3 /три/ години, при стартова месечна наемна цена, определена по 
действащата “Методика за определяне на стартови базисни цени при 
обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти”.  



  

При изтичане на срока по договора, при заявено съгласие на страните 
по него и след решение на Общински съвет – Варна срокът може да се 
удължи с нови 2 /две/ години. 

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

2408-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 2 
от НРУПСЧОВКТД и чл. 141, ал. 1 ТЗ, във връзка с чл. 262 д, чл. 262 е, чл. 
262 ж, чл. 262 т и чл. 262ф ТЗ, Общински съвет-Варна, в качеството си на 
упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на 
“Медицински център І – Варна” ЕООД и “Диагностично-консултативен 
център V – Варна” ЕООД Община Варна, взема следните решения: 

1. Влива “Медицински център І – Варна” ЕООД, със седалище гр. 
Варна и адрес на управление: бул. «Вл. Варненчик» № 48, рег. по ф.д. № 
610/2000 год. по описа на Варненския окръжен съд в “Диагностично-
консултативен център V – Варна” ЕООД, със седалище гр. Варна и адрес 
на управление: ул. «Сава», № 2, рег. по ф.д. 4517/1999 год. и прекратява 
без ликвидация вливащото се дружество “Медицински център І – Варна” 
ЕООД. 

2. Приемащото дружество “Диагностично-консултативен център V – 
Варна” ЕООД е универсален правоприемник на прекратеното дружество 
“Медицински център І – Варна” ЕООД и поема активите и пасивите му, 
описани в заключителен баланс към датата на преобразуването, изготвен 
съгласно чл. 263з ТЗ. 

3. Общински съвет-Варна одобрява договора за преобразуване на 
“Медицински център І – Варна” ЕООД чрез вливането му в 
“Диагностично-консултативен център V – Варна” ЕООД. 

4. На основание чл. 262е ТЗ, Общински съвет-Варна оправомощава 
д-р Димитрина Делева, в качеството и на управляващ и представляващ 
“Медицински център І – Варна” ЕООД и д-р Галинка Павлова, в 
качеството и на управляващ и представляващ “Диагностично-
консултативен център V – Варна” ЕООД да сключат и подпишат договора 
за преобразуване, като подписите на представляващите бъдат заверени 
пред нотариус. 

5. На основание чл. 262у ТЗ, Общински съвет-Варна увеличава 
капитала на приемащото дружество “Диагностично-консултативен център 
V – Варна” ЕООД с размера на чистата стойност на имуществото на 
вливащото се дружество, която е в размер на 191 000 лв. След извършване 
на увеличението, Община Варна ще получи дяловете от капитала на 
новото дружество, съответстващи на извършеното увеличение. 



  

6. На основание чл. 262т ТЗ във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 4 ТЗ 
увеличава капитала на дружеството с размера, посочен в т. 5 от 
настоящото решение, като след увеличението капиталът на дружеството е 
в размер на 359 800 лв., разпределен на 3 598 дяла с номинална стойност 
100 /сто/ лева всеки един, внесен изцяло като апортна вноска на Община 
Варна-едноличен собственик на капитала на дружеството, по балансова 
стойност на всички дълготрайни материални активи, съгласно чл. 38, ал. 2 
ЗЛЗ.» 

7. Общински съвет-Варна одобрява «Варненска одиторска 
компания» ООД за извършване на проверка на капитала на приемащото 
дружество на основание чл. 262ф във връзка с 262л, ал. 2 ТЗ. 

8. На основание чл. 263к ТЗ, Общински съвет-Варна задължава 
приемащото дружество “Диагностично-консултативен център V – Варна” 
ЕООД да управлява отделно преминалото върху него имущество на 
вливащото се дружество за срок от 6 месеца от датата на обнародване на 
решението за вливане в Държавен вестник. 

9. На основание чл. 37, ал. 5 ЗЛЗ вливането на “Медицински център 
І – Варна” ЕООД в “Диагностично-консултативен център V – Варна” 
ЕООД да се извърши след одобрение и съгласие на Министъра на 
здравеопазването на Република България. 

10. Трудовите правоотношения с лицата, които работят в 
преобразуващите се търговски дружества, да се уредят по реда на чл. 123 
КТ. 

11. Задължава управителите на преобразуващите се дружества да 
извършат необходимите действия за получаване на съгласие от 
Министъра на здравеопазването, както и да извършат всички необходими 
действия във връзка с вписването на вливането в търговския регистър при 
Варненския окръжен съд, включително и да представят за прилагане към 
фирменото дело на “Диагностично-консултативен център V – Варна” 
ЕООД актуален устав на дружеството, съобразен с извършените с 
настоящите решения промени. 

/за – 42, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

2409-4.  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 във връзка с чл. 97 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОСР-4-94.Х/1/04.08.05 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността 
между Община Варна и Христинка Чакърова, по отношение на имот, 
представляващ УПИ ІV-1400, находящ се в кв. 36 по плана на 24 п.р. на 



  

гр. Варна, ул. “Петър Райчев”, с площ 580 кв.м., при граници: ул. “Петър 
Райчев” УПИ-1376, УПИ І, описан в АОС № 3256/18.11.2004 г. 

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 
частта на Община Варна от имота, представляваща 198 кв.м идеални части 
от същия, на съсобственика Христинка Чакърова, по пазарни цени, за 
сумата от 52 277,00 лв., определена от лицензиран експерт-оценител. 

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

/за – 41, 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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на решения за предложения от Комисия за 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
- финализиране на приватизационни процедури по решения на ОбС 

№№ 2110-4, 2112-4, 2113-4, 2114-4, 2115-4 и 2117-4(30)/08.07.2005 г.; 
- приемане на анализи на правното състояние, информационен 

меморандум и приватизационна оценка на обектите с открити процедури за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2005 г.; 

- приемане на решения за провеждане на процедури за приватизация 
на обектите с открити процедури по Годишния план за приватизация за 
2005 г.; 

- промени в “Правилник за дейността на Комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол”. 

 
Докл.: Д. ГАБРОВСКА – Председател на Комисия 

за приватизация и следприватизационен контрол 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 36 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
 
2410-5. На основание чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.16, ал.3 

от Наредбата за търговете и конкурсите; във връзка с изпълнение на свое 
решение  №2110-4/30/ 08.07.2005г. и изготвен протокол от 30.08.2005г., 
касаещ проведен 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, в качеството си на 
орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
ЕТ “ДОБ – МЕДИКС – ДОБРА АЛЕКСАНДРОВА – ИНДИВИДУАЛНА 
ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”, данъчен 
№1035146683 и БУЛСТАТ: 103504647, със собственик Добра Петрова 
Александрова – ЕГН: **********. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава своя Председател да 
подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, 
утвърденият договор за приватизация – част от тръжната документация – 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, с ЕТ “ДОБ – 
МЕДИКС – ДОБРА АЛЕКСАНДРОВА – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА 
ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”, данъчен №1035146683 и 
БУЛСТАТ: 103504647, със собственик Добра Петрова Александрова – ЕГН: 
**********, при заплащане на цена в размер на 35 000лв. /тридесет и пет 
хиляди лева/, платима преди сключване на договора, без използване на други 
законни платежни средства и след представяне на декларация за произход на 
средствата. 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
2411-5. На основание чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.16, ал.3 

от Наредбата за търговете и конкурсите; във връзка с изпълнение на свое 
решение  №2112-4/30/ 08.07.2005г. и изготвен протокол от 31.08.2005г., 
касаещ проведен 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., в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника            
ЕТ “МАНЕКС – НАСКО МАНАСИЕВ”, данъчен №1032045096 и БУЛСТАТ: 
813203777, със собственик Наско Симеонов Манасиев – ЕГН: **********. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава своя Председател да 
подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, 
утвърденият договор за приватизация – част от тръжната документация – 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., с ЕТ 
“МАНЕКС – НАСКО МАНАСИЕВ”, данъчен №1032045096 и БУЛСТАТ: 
813203777, със собственик Наско Симеонов Манасиев – ЕГН: **********, 
при заплащане на цена в размер на 2 000 000лв. /два милиона лева/, платима 
преди сключване на договора, без използване на други законни платежни 
средства и след  представяне на декларация за произход на средствата. 

 

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

2412-5. На основание чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.16, 
ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите; във връзка с изпълнение на 
свое решение  №2113-4/30/ 08.07.2005г. и изготвен протокол от 
31.08.2005г., касаещ проведен 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., в 
качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника       
ВАХРАМ КИРКОР МЕРДИНЯН – ЕГН: ********** и лична карта 
№108983610, издадена на 16.06.2000г.от МВР – Варна. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава своя Председател да 
подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, 
утвърденият договор за приватизация – част от тръжната документация – 
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., с ВАХРАМ 
КИРКОР МЕРДИНЯН – ЕГН: ********** и лична карта №108983610, 
издадена на 16.06.2000г.от МВР – Варна, при заплащане на цена в размер 
на 159 000лв. /сто петдесет и девет хиляди лева/, платима преди 
сключване на договора, без използване на други законни платежни 
средства и след представяне на декларация за произход на средствата. 

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



  

2413-5. На основание чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.16, 
ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите; във връзка с изпълнение на 
свое решение  №2114-4/30/ 08.07.2005г. и изготвен протокол от 
01.09.2005г., касаещ проведен 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., в 
качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника       
“КАРОЛ ФИНАНС” ЕООД, данъчен №4220095040 и БУЛСТАТ: 
131421411, с управител Венцислав Стоянов Петров – ЕГН: **********. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава своя Председател да 
подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, 
утвърденият договор за приватизация – част от тръжната документация – 
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., с “КАРОЛ 
ФИНАНС” ЕООД, данъчен №4220095040 и БУЛСТАТ: 131421411, с 
управител Венцислав Стоянов Петров – ЕГН: **********, при заплащане 
на цена в размер на 107 000лв. /сто и седем хиляди лева/, платима преди 
сключване на договора, без използване на други законни платежни 
средства и след представяне на декларация за произход на средствата. 

 

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

2414-5. На основание чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.16, 
ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите; във връзка с изпълнение на 
свое решение  №2115-4/30/ 08.07.2005г. и изготвен протокол от 
01.09.2005г., касаещ проведен 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., в 
качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна 
реши: 



  

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
ВАХРАМ КИРКОР МЕРДИНЯН – ЕГН: ********** и лична карта 
№108983610, издадена на 16.06.2000г.от МВР – Варна. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава своя Председател да 
подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, 
утвърденият договор за приватизация – част от тръжната документация – 
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., с 
ВАХРАМ КИРКОР МЕРДИНЯН – ЕГН: ********** и лична карта 
№108983610, издадена на 16.06.2000г.от МВР – Варна, при заплащане на 
цена в размер на 41 500лв. /четиридесет и една хиляди и петстотин лева/, 
платима преди сключване на договора, без използване на други законни 
платежни средства и след представяне на декларация за произход на 
средствата. 

 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
2415-5. На основание чл.4, ал.2 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл.16, ал.3 

от Наредбата за търговете и конкурсите; във връзка с изпълнение на свое 
решение  №2117-4/30/ 08.07.2005г. и изготвен протокол от 02.09.2005г., 
касаещ проведен 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, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет 
– Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 
ЗАД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ”, данъчен №1220029049 и БУЛСТАТ: 
040293319, с изпълнителен директор Пламен Йорданов Ялъмов – ЕГН: 
**********. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава своя Председател да 
подпише в срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, 
утвърденият договор за приватизация – част от тръжната документация –  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, със ЗАД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ”, данъчен №1220029049 и 
БУЛСТАТ: 040293319, с изпълнителен директор Пламен Йорданов Ялъмов – 
ЕГН: **********, при заплащане на цена в размер на 400 000лв. 
/четиристотин хиляди лева/, платима преди сключване на договора, без 
използване на други законни платежни средства и след представяне на 
декларация за произход на средствата. 

 

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

2416-5. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.2 от 
ЗПСК, чл.5, ал.3 и чл.12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното 
състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за 
лицензиране на оценители, Общински съвет–Варна приема анализи на 
правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни 
оценки на предвидени за приватизация обекти, както следва: 

1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, Цветопроизводно стопанство в местност 
“Налбанка” по АОС №1262/ 01.06.1999г., изготвен от Иван Василев 
Карабоев – правоспособен юрист. 

2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, Цветопроизводно 
стопанство в местност “Налбанка” по АОС №1262/ 01.06.1999г., изготвени 
от “Галакт” ООД – лицензиран оценител. 

3. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ж.к.“Младост” до блок 157 по АОС 
№373/05.10.1997г., изготвен от Жасмина Стойкова Стойкова – 
правоспособен юрист. 

4. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Младост” до 
блок 157 по АОС №373/05.10.1997г., изготвени от “Имилекс” ООД – 
лицензиран оценител. 

5. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, ул.“Габрово”, №5, по АОС №3320/14.06.2005г., 
изготвен от Жасмина Николаева Николова – правоспособен юрист. 

6. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Габрово”, №5, по 
АОС №3320/ 14.06.2005г., изготвени от ЕТ “Ренита – Таня Панайотова” – 
лицензиран оценител. 

7. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в с.Казашко, кв.14 – сграда на един етаж по АОС 



  

№1822/07.06.2000г., изготвен от Меглена Костадинова Младенова – 
правоспособен юрист. 

8. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в с.Казашко, кв.14 – сграда на 
един етаж по АОС №1822/07.06.2000г., изготвени от Цветана Георгиева 
Ангелова – лицензиран оценител. 

9. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.“Христо Ботев” вход 5, етаж 13 – ателие №1 по 
АОС №252/08.09.1997г, изготвен от Юлияна Атанасова Боева – 
правоспособен юрист. 

10. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Христо Ботев” 
вход 5, етаж 13 – ателие №1 по АОС №252/08.09.1997г., изготвени от инж. 
Пенка Йорданова Димитрова – лицензиран оценител. 

11. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.“Христо Ботев” вход 5, етаж 13 – ателие №3 по 
АОС №253/08.09.1997г, изготвен от Томина Николова Томова – 
правоспособен юрист. 

12. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Христо Ботев” 
вход 5, етаж 13 – ателие №3 по АОС №253/08.09.1997г., изготвени от 
Кичка Тодорова Станева – лицензиран оценител. 

13. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.“Христо Ботев” вход 9, етаж 13 – ателие №1 по 
АОС №255/09.09.1997г, изготвен от София Георгиева Разсолкова – 
правоспособен юрист. 

14. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Христо Ботев” 
вход 9, етаж 13 – ателие №1 по АОС №255/09.09.1997г., изготвени от 
Диана Георгиева Пенева – лицензиран оценител. 

15. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 
находящ се в гр.Варна, бул.“Христо Ботев” вход 9, етаж 13 – ателие №3 по 
АОС №250/09.09.1997г, изготвен от Мария Атанасова Бянова – 
правоспособен юрист. 

16. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.“Христо Ботев” 
вход 9, етаж 13 – ателие №3 по АОС №250/09.09.1997г., изготвени от инж. 
Ангелин Атанасов Георгиев – лицензиран оценител. 

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



  

 
 

2417-5. 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 
200 000лв. /двеста 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 20 000лв. /двадесет 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. Комплекта 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 20  000лв. 
/двадесет 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 липса на задължения от съответната данъчна 

служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за липса 

на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за липса 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. декларация 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/; 

14.14. 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: 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 – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 

2418-5. 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 120 000лв. /сто и двадесет 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 12 000лв. /дванадесет 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 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 12 000лв. 
/дванадесет 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 липса на задължения от съответната данъчна 

служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за липса 

на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за липса 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. декларация 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/; 

14.14. 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, Пламен Начков, Илия Кафалийски и Петко Бойновски; резервни 
членове: Тодорка Павлова и Тодор Мутафов и възнаграждение, съгласно 
чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 
членовете на комисията в размер 100лв. /сто лева/. 

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

2419-5. 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 700 000лв. /седемстотин 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 70 000лв. /седемдесет 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 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 70  000лв. 
/седемдесет 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 липса на задължения от съответната данъчна 

служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за липса 

на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за липса 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. декларация 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/; 

14.14. 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, Светлан Златев, Кремена Йорданова и Петко Бойновски; резервни 
членове: Снежана Донева и Иван Иванов 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/ 
 
 

2420-5. 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 №2118-4-1/30/08.07.2005г. 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., Общински съвет–Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 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. 
при начална тръжна цена 1 000 000лв. /един милион 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 20 000лв. /двадесет хиляди лева/. 
9. Депозит в размер на 100 000лв. /сто 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 100  000лв. /сто 
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 липса на задължения от съответната данъчна 

служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за липса 

на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за липса 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. декларация 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/; 

14.14. 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, Ради Радев и Петко Бойновски; резервни 
членове: Красимир Маринов и Десислава Калоянова и възнаграждение, 
съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на 
всеки от членовете на комисията в размер 100лв. /сто лева/. 

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/ 
 
 
 
 

2421-5. 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 №2119-4-1/30/08.07.2005г. 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., 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” до блок 
157 по АОС №373/ 05.10.1997г. и представляващ магазин със застроена площ 
200,00кв.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 5 000лв. /пет 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 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 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 липса на задължения от съответната данъчна 

служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за липса 

на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за липса 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. декларация 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/; 

14.14. 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, Гергана Господинова, Иван Иванов и Петко Бойновски; резервни 
членове: Светлан Златев и Диан Даскалов 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/ 
 
 
 

2422-5. 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 №2120-4-1/30/08.07.2005г. 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 дворното място, цялото с площ 74,20кв.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. “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 
дворното място, цялото с площ 74,20кв.м.. 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 10 000лв. /пет 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 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 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 липса на задължения от съответната данъчна 

служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за липса 

на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за липса 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. декларация 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/; 

14.14. 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, Красимир Маринов, Тодорка Павлова и Петко Бойновски; 
резервни членове: Кремена Йорданова и Бранимир Балачев и 
възнаграждение, съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
за дейността на всеки от членовете на комисията в размер 100лв. /сто лева/. 

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/ 
 
 
 

2423-5. 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 №2122-4-1/30/08.07.2005г. 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., Общински съвет–Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 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. 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 000лв. /хиляда 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 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 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 липса на задължения от съответната данъчна 

служба; 
14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за липса 

на задължения към осигурителните фондове за юридически лица и 
декларация за липса 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. декларация 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/; 

14.14. 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, Снежана Донева и Петко Бойновски; 
резервни членове: Илия Кафалийски 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 – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 

2424-5. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и в изпълнение на 
чл.9, ал.2 и чл.10, ал.1, т.1 от ЗПСК Общински съвет – Варна приема 
промени в “Правилник за дейността на комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол”, както следва: 

- Създава нов Чл.22.5: 
- чл. 22.5: “Членовете на Комисията за приватизация и 

следприватизационен контрол имат право на допълнително стимулиране 
от общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и 
следприватизационен контрол – партида 9 % – по ред, условия и в размер, 
определени с решение на Комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол – помощен орган на Общински съвет – 
Варна в приватизационния процес.” 

 

/за – 32, 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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Евроинтеграция и международно сътрудничество” относно: 
- възлагане на двама щатни сътрудника на Общинския съвет работа 

по изпълнение на европейските програми; 
- задължаване на Кмета на община Варна да внесе информация за 

проектите, които общинската администрация е разработила във връзка с 
предприсъединителните финансови инструменти на ЕС и други донорски 
програми през 2005 г. 

 
Докл.: Кр. ЙОРДАНОВА – Председател ПК   

“Евроинтеграция и международно сътрудничество 
 
Общ брой присъстващи общински съветници - 29 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

 2425-6. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 88, ал. 2 от 
“Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава двама щатни сътрудници на Общинския 
съвет да извършват дейности по разработване на проекти във връзка с 
предприсъединителните финансови инструменти на Европейския съюз и 
други донорски програми. 

 /за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2426-6. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна задължава Кмета на Община Варна да внесе в Общински съвет – 
Варна до следващото му заседание подробна информация за проектите, 
които общинската администрация е разработила във връзка с 



  

предприсъединителните финансови инструменти на Европейския съюз и 
други донорски програми  за 2005 г. 

 Задължава общинската администрация да включва общински 
съветници при определянето на приоритетите и при разработване на 
проектите от предприсъединителните фондове. 

/за – 29, 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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

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

 - одобряване на проект за частично изменение на ОУП (ТУП) на 
Община Варна в обхват на ПИ 010062, землище Галата, гр. Варна; 

 - приемане и одобряване на ПРЗ на Селищно образувание 
“Пчелина”; 

 - одобряване на ПРЗ на кв. 1200, кв. 1201, кв. 1202, кв. 1203, кв. 
1204, кв. 1205, кв. 1206, кв. 1207, кв. 1208, улична регулация на О.Т. 3087 
до О.Т. 3117 и пешеходни алеи от О.Т. 3088 до О.Т. 3098 и от О.Т. 3091 до 
О.Т. 3096 по плана на 16 м.р. гр. Варна. 

 
Докл.: Г. ТАШКОВ – Председател ПК “Архитектура, строителство, 

устройство, организация и развитие на територията на общината и 
населените места” 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2427-7. В изпълнение на бюджетната програма за 2003 г. бе проведен 

конкурс за концесия за устройство на територията на СО “Пчелина”. В 
резултат, с класирания на първо място колектив на ТПО-Варна “ЦППБО”-
ООД, беше сключен договор № Д-3-9200(825) от 20.10.2003 г. за 
проектиране на ПРЗ за СО “Пчелина”. Издадени са изискващите се по чл. 
124, ал. 2 решения за изработване на ПРЗ, публикувани в местната преса – 
в-к “Черно море”, бр. 273/22-23.11.2003 г. Проектирането е извършено 
двуфазно – предварителен проект и окончателен проект. Предварителният 
проект за ПРЗ е разгледан и приет на ЕСУТ – Протокол № 48/11.12.2003 г. 



  

След отстраняване на забележките и препоръките на ЕСУТ, е изработен 
окончателният проект за територията. Същите е разгледан и приет от ЕСУТ 
– Протокол № 45/07.12.2004 г. На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ проектът 
е обявен в ДВ бр. 6/18.01.2005 г. и в местния вестник “Черно море” от 
26.01.2005 г. Постъпилите възражения и предложения от заинтересованите 
лица са разгледани на ЕСУТ – Протокол № 20/20.05.2005 г. и са взети 
съответните решения по тях. ПРЗ предвижда територията да се устрои като 
жилищна зона с ниско застрояване, предимно свободно в поземлените 
имоти. Планираната улична мрежа е максимално икономична и съобразена 
със съществуващите сгради. Отчетена е съществуващата инженерна 
инфраструктура. 

Планът е в съответствие на Наредба № 8 към ЗУТ за обем и 
съдържание на устройствените схеми и планове. 

Предвид гореизложеното, Общински съвет – Варна реши: 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 

от ЗУТ, Общински съвет – Варна приема и одобрява Плана за 
регулация и застрояване /ПРЗ/ на селищно образувание “Пчелина”. 

2. Решението по т. 1 да се обнародва в Държавен вестник на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 
 

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
2428-7. До Главния архитект на Община Варна е адресирана молба 

вх. № ЗАО-7608/22.10.2004 г. от Стоян Георгиев Пехливанов за допускане и 
изработване на ПУП на собствения му имот УПИ ХVІ, 4659, 
4660,4661,4662,4663,4664 “за жилищни нужди и обществено, делово и 
комунално обслужване”, кв. 809, 16 м.р. Съгласно ПРЗ, който е действал 
към момента, имота е бил предвиден за ниско етажно застрояване, което е в 
съответствие със зоната, в която попада – ниско етажна предимно жилищна 
зона /”ЖП1”/ съгласно “Специфичните правила и нормативи за устройство 
и застрояване на територията на гр. Варна”. 

От страна на собственика на гореспоменатия УПИ е направено 
мотивирано предложение за допускане изработването на ПУП, което е 
прието на заседание на ЕСУТ – Протокол № 7/22-23.02.2005 г. Съгласно 
решението по т. 39 от същия е изразено становище по чл. 135, ал. 3 от ЗУТ 
от гл. архитект на община Варна, на основание на което е издадено решение 
№ 0004 от 31.03.2005 г. за изработване на ПРЗ на част от 16 м.р., с указан 
обхват. 



  

Изработеният план е обявен съгласно чл. 128, ал. 2 от ЗУТ в 
Държавен вестник бр. 39/10.05.2005 г., във в-к “Черно море” и в-к “Труд”. В 
законовия срок /30 дни след публикацията/ няма постъпили възражения. 
Планът е предложен за приемане от ЕСУТ и е приет без забележки, видно 
от Протокол № 26/21-22.06.2005 г. - решение по т. 30. 

Предвид гореизложеното и с оглед обстоятелството, че планът 
обхваща повече от три квартала, Общински съвет – Варна реши: 

1. На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ приема и одобрява подробния 
устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на кв. 
1200, кв. 1201, кв. 1202, кв. 1203, кв. 1204, кв. 1205, кв. 1206, кв. 1207, кв. 
1208, улична регулация и О. Т. 3087 до О. Т. 3117 и пешеходни алеи от О. 
Т. 3088 до О. Т. 3098 и пешеходни алеи от О. Т. 3088 до О. Т. 3098 и от О. 
Т. 3091 до О. Т. 3096 по плана на 16 м.р. Варна. 

2. На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решението по т. 1 да се обнародва 
в Държавен вестник. 

 
/за – 33, против – 0, 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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 
- основен ремонт на парокотелния сектор на “Специализирана 

болница по очни болести за активно лечение - Варна” ЕООД при 
актуализация на бюджета; 

 - допълване на решение на ОбС № 2107-4(30)/08.07.05 г.; 
 - финансиране на “Дом за медико-социални грижи за деца” – Варна 

за разплащане с доставчиците на гориво; 
- предложение до Министерството на Здравеопазване и на 

комисията по “Здравеопазване” към Народното събрание за изменение 
Закона за обществените поръчки в частта за доставка на лекарствени 
средства; 

- отпускане на сума на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “Проф.д-р Д. Стаматов”-Варна”-ЕООД за 
закупуване на допълнително оборудване на микробиологичната 
лаборатория. 

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

 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 33 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

 
2429-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна 
при актуализиране на общинския бюджет за второто полугодие на 2005 
г. да се предвидят и осигурят средства в размер на 20 000 лв. за основен 



  

ремонт на парокотелния сектор на “Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение – Варна” ЕООД, регистрирано по фирмено 
дело № 3228/2000г. по описа на Варненския Окръжен съд,  със седалище 
и адрес на управление гр. Варна ул. “Дойран” № 15, с едноличен 
собственик на капитала Община Варна. 

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

 2430-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 от ЗМСМА, докладна 
записка № РД-5-2500/11/28.07.2005 г. на д-р Джанкова – директор на 
“Дом за медико-социални грижи за деца – Варна” и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх.№ РД-5-2500/11/31.08.2005 г., Общински 
съвет – Варна отпуска финансови средства на “Дом за медико-социални 
грижи за деца – Варна”, в размер на 29 650 лв. за разплащане с 
доставчиците на гориво на дома. 

/за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 2431-8. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна, допълва свое решение № 2107-4 /Протокол №30 / 08.07.05 г., като 
добавя   в раздел ІV, т. 1 - “Газификация на общински обекти”, следния 
текст : “проектиране и строителство”. 

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

 
 2432-8. На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна предлага на Министерството на Здравеопазването и на комисията 
по “Здравеопазване” към Народното събрание да използват 
законодателната  си инициатива и да внесат проект за изменение на 
Закона за обществените поръчки в частта му относно доставката на 
лекарствени средства, касаещи лекарства, обслужващи онкологичните 
заболявания, като същите да се договарят без търг от специално 
назначена за това комисия. 

 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
2433-8. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска сумата от 8 000 лв. на 
“Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 



  

лечение “Проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за закупуване на 
допълнително оборудване за микробиологичната лаборатория към 
болницата. Средствата са осигурени от дейност  “Други дейности по 
икономика”, параграф 52-00. 

/за – 32, против – 0, 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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Образование” относно: 
-  формиране на паралелки под минималния брой   на учениците в 

паралелка съгласно приложението към чл. 2, ал. 1 на Наредба № 7 на 
МОН от 29.12.2000 г. в ОУ “Св. Климент Охридски” с. Константиново и 
ОУ “Капитан Петко войвода” – кв. “Галата”. 

 
Докл.: Д. ДАСКАЛОВ – Председател ПК “Образование” 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
 2434-9. Във връзка с докладна записка на кмета на Община – Варна 

№ РД – 4 – 9102 /72/ 13.09.2005 г. и на основание чл. 11, ал. 1, т. 1 и ал. 2 
от Наредба №  7 на МОН от 29 декември 2000 г. /ДВ, бр. 4 от 2001г. изм. и 
доп., бр. 49 и бр. 55 от 2002 г., бр. 74 и бр. 78 от 2003 г./ и докладни 
записки № 0-5-6700/232/ 24.08.2005 г. на директора на ОУ “Св. Климент 
Охридски” и № 0-5-6700/245/30.08.2005 г. на директора на ОУ “Кап. 
Петко войвода”, Общински съвет – Варна  реши: 

 
1. Дава съгласие за формиране на паралелки под минималния брой   

на учениците в паралелка съгласно приложението към чл. 2, ал. 1 на 
Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000 г. в ОУ “Св. Климент Охридски”, 
както следва: 

- в І и ІІІ клас  – 1 слята паралелка с 13 ученици; 
- в ІІ и ІV клас  – 1 слята паралелка с 16 ученици; 



  

- в V и VІІ клас  – 1 слята паралелка с 13 ученици; 
- в VІ и VІІІ клас  – 1 слята паралелка с 19 ученици. 
 
/за – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 

2435-9. Дава съгласие за формиране на паралелка под минималния 
брой на учениците съгласно приложението към чл. 2, ал. 1 на Наредба № 7 
на МОН от 29.12.2000 г. в ОУ “Кап. Петко войвода” – кв. “Галата”, както 
следва : 

- в VІІІ клас – 1 паралелка с минимален брой – 16  ученици 
/за – 37, 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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка десета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт”  относно: 
 - отпускане на  финансови средства съгласно “Наредба за 

материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни 
лица, постигнали високи спортни резултати на Световни и Европейски 
първенства, Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2005 
г.” 

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

спорт” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 
 

Общински съвет – Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
2436-10. На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5. т. 

1 във връзка с чл. 1. т. 2 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и Световни рекорди  през 2005 г. и по докладна записка 
№ ОС-5-3500/29/19.07.2005 г. на ТК “Черно море – Елит”, Общински 
съвет – Варна решава да отпусне сумата от 10 800 лв. за материално 
стимулиране за постигнати високи спортни резултати на Европейски 
клубен шампионат по тенис на корт за жени на следните спортисти: 

 
 Виргиния  Христова Трифонова                            - 2 700 лв. 
 Цветана Кирилова Пиронкова      - 2 700 лв. 
 Мария Владимирова Пенкова      - 2 700 лв. 



  

 Сесил Радославова Каратанчева     - 2 700 лв. 
 

     На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране 
на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали 
високи спортни резултати на Световни и Европейски първенства, 
Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2005 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде 
заповед в изпълнение на горепосоченото решение. 

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

 
2437-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

5, т. 2 във връзка с чл. 1, т. 2 от Наредбата за материално стимулиране 
на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали 
високи спортни резултати на Световни и Европейски първенства, 
Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2005 г. и по 
докладна записка № ОС-5-3500/29/19.07.2005 г. на ТК “Черно море – 
Елит”, Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 2 700 лв. 
за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на 
треньора на ТК “Черно море – Елит” Огнян Христов Илиев.                                                

 
     На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране 

на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали 
високи спортни резултати на Световни и Европейски първенства, 
Световни и Европейски купи и Световни рекорди  през 2005 г., 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да издаде 
заповед в изпълнение на горепосоченото решение. 

 
/за – 33, 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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински 

съвет – Варна. 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 42 
 

Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
2438-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
Общински съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Туризъм и 
търговия” общинския съветник Тодор МУТАФОВ. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
2438-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна  избира за член на ПК “Собственост и 
стопанство” общинския съветник  Тодор МУТАФОВ. 

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



  

 
2439-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна   избира за член на ВрК “Евроинтеграция и 
международно сътрудничество” общинския съветник  Даринка Божинова. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2439-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна  избира за член на ВрК “Изработване на проект 
за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация” общинския 
съветник   Даринка Божинова. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2440-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна   избира за член на ВрК “Евроинтеграция и 
международно сътрудничество” общинския съветник  Илияна Кръстева. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
2440-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна  избира за член на ВрК “Изработване на проект 
за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация” общинския 
съветник   Илияна Кръстева. 

/за – 39, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
 
 
 
 



  

2441-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 
от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Корупция” 
общинския съветник  Веселин Данов. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2441-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна  избира за член на ПК “Социални дейности” 
общинския съветник  Веселин Данов. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2442-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от 

“Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна   избира за член на ВрК “Евроинтеграция и 
международно сътрудничество” общинския съветник   Бранимир Балачев. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2443-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,, 
Общински съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Обществен ред и 
сигурност” общинския съветник   Илия Кафалийски. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2443-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,, 
Общински съвет – Варна  избира за член на ПК “Социални дейности” 
общинския съветник   Илия Кафалийски. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2444-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от 

“Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 



  

Общински съвет – Варна   избира за член на ВрК “Евроинтеграция и 
международно сътрудничество” общинския съветник  Славчо Славов. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2445-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Младежки 
дейности и спорт” общинския съветник  Иван Недялков. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
2445-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна  избира за член на ПК “Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” общинския съветник  Иван Недялков. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
2446-11. На основание чл. 19, ал. 2 от “Правилник за организацията 

и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация”, Общински съвет – Варна избира за 
председател на ПК “Транспорт” общинския съветник Красимир Маринов. 

/за – 37, против – 0, въздържали се – 6/ 
 
2447-11. На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна решава да бъде внесен за разглеждане във ВрК “Изработване на 
проект за Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” 
въпроса относно статута на съществуващата ВрК “Евроинтеграция и 
международно сътрудничество”. 

/резултати от поименно явно гласуване:  
за – 23, против – 5, въздържали се – 14, отсъстват – 9/ 
 
2448-11. На основание чл. 20, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 18, ал. 3 от 

“Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна приема оставката на общинския съветник 



  

Красимир Маринов като председател на ВрК “Структури и общинска 
администрация”. 

/за – 38, против – 0, 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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Благоустройство и комунални дейности” относно увеличаване контрола 
от страна на Кмета на община Варна по извозване на строителни отпадъци 
от курортните комплекси. 

 
Докл.: Р. РАДЕВ – Председател ПК “Благоустройство и комунални 

дейности” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
 

Общински съвет – Варна при следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
2449-12. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна задължава Кмета на община Варна да увеличи контрола по 
извозването на строителните отпадъци в курортните комплекси на 
територията на община Варна. 

 
/за – 32, 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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка тринадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет”  относно: 
- промяна на решение № 2361-11 протокол № 31/27.07.2005 г.,   

 -  приемане допълнение към Методиката за определяне на базисни 
цени при отдаване под наем на общински нежилищни имоти; 

- определяне застрахователните събития и имоти-частна общинска 
собственост, подлежащи на задължително застраховане; 

 - определяне на такса за право на участие с доклад и/или научно 
съобщение в Националната конференция с международно участие 
“Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век” за 2005 г.; 

 - предложения за опрощаване и неопрощаване на  финансови 
задължения от граждани до Президента на Република България; дължими 
наеми за общински жилища на нуждаещи се граждани; неосвобождаване 
на граждани от такса битови отпадъци по техни молби; 

- допълване на Списъка на длъжностите, имащи право на 
транспортни разходи. 

 
Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – 

Председател ПК “Финанси и бюджет” 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 36 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

2450-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и ПМС № 
12/21.01.2005 г., ПМС № 82/03.05.2005 г. и ПМС № 137/04.07.2005 г. и чл. 
4 от ЗМДТ, решение на Общински съвет – Варна № 1946-5 Протокол № 
28/18.05.2005 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-
5-9302(174)/16.09.2005 г., писмо от Министерство на образованието и 



  

науката, докладни записки от кметове на р-н “Приморски” и р-н “Одесос” 
и директора на ДДДМУИ “Св. Йоан Златоуст”, Общински съвет – Варна 
изменя решение № 2361-11, протокол № 31/27.07.2005 г., като одобрява 
численост на персонала, средна брутна работна заплата и ФРЗ в Община 
Варна по функции и дейности от 01.01.2005 г. и 01.07.2005 г., съгласно 
приложение. 

 /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2451-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и 

чл. 12, ал. 4 от ЗОС и чл. 44, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗНП и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-9300(71)/13.09.2005 г., Общински 
съвет – Варна приема допълнение към Методиката за определяне на 
базисни цени при отдаване под наем на общински нежилищни имоти, 
приета с решение № 121-4 /протокол № 8/23.02.2000 г./, допълнена с 
решение 917-11, протокол № 17/10.09.2004 г., както следва: 

Изменя чл. 18 “а”, като текстът придобива следният вид: 
“За обекти, отдадени под наем чрез конкурс, разположени на 

територията на учебни и детски заведения, се определя базисна наемна 
цена на 1 час, както следва: 

 
Зали в 

училища, детски 
градини и 
обслужващи звена 
в кв.м. 

Наем за 
един 
астрономически 
час в делнични 
дни в лева 

Наем за 
един 
астрономически 
час в празнични 
дни в лева 

Наем за 
един 
астрономически 
час за външни 
организации и 
клубове в лева 

до 60 4.00 5.00 10.00 
60-100 6.00 8.00 20.00 
101-120 8.00 10.00 20.00 
121-160 10.00 12.00 20.00 
161-200 12.00 14.00 20.00 
201-220 14.00 16.00 30.00 
221-250 16.00 18.00 30.00 
251-280 18.00 20.00 30.00 
281-300 20.00 22.00 30.00 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Клубове и организации, които не развиват 

дейността си на територията на Община Варна да се считат за външни. 
 
/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 



  

2452-13. На основание чл. 9, ал. 4 от ЗОС и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-5300(10)31.03.2005 г., Общински 
съвет – Варна определя застрахователните събития и имоти-частна 
общинска собственост, подлежащи на задължително застраховане, за 
които да се направи обществена поръчка по ЗОП, както следва: 

 
 

№ АОС Адрес Вид имот Стойност 
1. 431//97г. Ж.к. “Чайка”, до бл.19 Детска ясла “Чайка” 9 219 
2. 604/97г. Ул. “Славянска” № 21 Детска ясла № 1 3 335 
3. 2074/01г Кв. “Аспарухово”, ул. 

“Средец” № 12 
Детска ясла № 9 “Детелина” 80 797 

4. 2116/01г. Бул. “Приморски” – 
Приморски парк 

Плувен басейн “Приморски” 1 400 266 

5. 2124/01г. Ул. “Селиолу” № 39А Спортен комплекс “Простор” (“Спартак”) 572 032 
6. 2133/01г. Бул. “Васил Левски” Стадион “Варна” 185 775 
7. 2180/01г. Ж.к. “Младост”, парк 

“Младост” 
Спортен комплекс “Младост” 14 423 

8. 2184/01г. Бул. “Сливница” Спортен комплекс “Локомотив” 590 402 
9. 2466/02г. Местност “Малка Чайка” Гребна база “Аспарухово” 131 975 
10. 2988/04г. Кв. Виница База за конен спорт - север 28 149 
11. 2990/04г. Кв. Виница Сграда модерен петобой 11 115 
12. 2991/04. Кв. Виница База за конен спорт - юг 6 092 
13. 3314/05г. Ж.к. “Бриз-юг” Зала за спортна гимнастика 230 740 
14. 592/98г. Бул. “Владислав 

Варненчик”, бл. 25, ет.1 
Детска занималня към ОУ “Иван Рилски” 4 720 

15. 593/98г. Бул. “Владислав 
Варненчик”, бл. 29, ет.1 

Детска занималня към ОУ “Иван Рилски” 4 905 

16. 775/98г. Ул. “Георги Бенковски” 
№ 85, ет.1 

Детска занималня към V Езикова 
гимназия 

3 259 

17. 1399/99г. Кв. “Трошево”, бл. 49, 
ет.1 

Занималня 3 805 

18. 743/98г. Бул. “Владислав 
Варненчик”, бл. 27, ет.1 

Занималня 5 864 

19. 1480/99г. Ж.к. “Възраждане”, бл. 
66, ет.1 

Детска занималня 14 061 

20. 955/99г. Местност “Салтанат” 81  Логопедична детска градина 6 891 
21. 1778/00г. Ул. “Шейново” № 18 ЦДГ № 4 “Теменужка” 71 168 
22. 2048/01г. Бул. “Княз Борис І”№ 

109, бл.4, ет. 1 
Занималня филиал ЦДГ № 2 “Мир” 8 997 

23. 2048/01г. Бул. “Княз Борис І” 
№101, партерен етаж 

Занималня  към СОУ “В. Друмев” 10 428 

24. 2279/02г. с. Звездица Детска градина “Зорница” 14 297 
25. 2849/04г. с.Константиново, кв. 57, 

УПИ ІІ 
ОУ “Кл. Охридски” и Детска градина 
“Ран Босилек” 

22 350 

26. 2052/01г. Ул. “Студентска” № 11 Детска занималня 9 235 



  

27. 2022/01г. Ул. Жолио Кюри”№ 51, 
вх. Г, ет. 2 

Занималня филиал ЦДГ “Светулка” 7 253 

28. 2047/01г. Ул.“Н. Михайловски”№1 Занималня към СОУ “В. Друмев” 30 037 
29. 2056/01г. Ул. “Тодор Икономов” № 

36, ет. 1 
Занималня към ЦДГ № 42 “Мир” 8 583 

30. 2067/01г. Бул. “Вл. Варненчик”, бл. 
23, вх. В, ет. 1 

Детска занималня към ОУ “Иван Рилски” 11 592 

31. 2055/01г. Бул. “Вл. Варненчик”, бл. 
24, подблоково 
пространство към вх. А 

Детска занималня към ОУ “Иван Рилски” 14 017 

32. 2245/01г. Бул. “Вл. Варненчик”, бл. 
54, вх. Б, ет. 2 

Детска занималня към ОУ “Иван Рилски” 9 758 

33. 2515/02г. Ул. “Радост” № 1, бл. 2, 
вх. Б 

Детска занималня към ОУ “Добри 
Чинтулов” 

12 677 

34. 2971/04г. Ул. “Йордан Йовков”, бл. 
46, вх. А, ет.1 

Детска занималня към ОУ “Добри 
Чинтулов” 

5 100 

35. 23/96г. Ж.к. “Чайка”, бл. 50, ет. 1 Детска занималня към ОУ “Захари 
Стоянов” 

2 305 

36. 2749/04г. Ж.к. “Трошево”, бл.10-А, 
ет. 1 

занималня 9 425 

37.  2293/02г.  Ул. “Средец” № 30 Детска занималня към ОУ “Любен 
Каравелов” 

6 490 

38. 2050/01г. ул. “Княз Дондуков” № 
31 

Филиал към ЦДГ № 16 4 788 

39. 2528/02г. Ул. “Кишинев” № 11 Филиал към Детска градина № 17 23 478 
40. 2518/02г. Бул. “Цар Освободител” 

№ 150 
Средношколско общежитие 364 747 

 
Застрахователни събития:  
1.Пожар, мълния, експлозия, падане и блъскане от летателни 

апарати; 
2.Пожар от злоумишлени действия на трети лица; 
3.Буря, ураган, вихрушка, смерч; 
4.Увреждане от падащи клони, дървета и други; 

5.Проливен дъжд; 
6.Увреждане от тежест и измокряне от естествено натрупване на 

сняг и лед; 
7.Действие на подпочвени води и/или морски вълни; 
8.Свличане и срутване на земната повърхност; 
9.Градушка и последици от нея; 
10.Вреди на имущество при удар от самодвижещи се машини; 
11.Внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации; 
12.Авария на В и К и други проводи; 
13.Късо съединение; 
14.Вандализъм и опит за кражба чрез взлом; 



  

15.Чупене на стъкла, витрини, неонови и рекламни табели; 
16.Разноски за разчистване, вследствие на застрахователно събитие. 
Необходимите средства в размер до 10 000 лв.  да бъдат осигурени 

от бюджет 2005 г.  дейност122 – “Общинска администрация”, §  10-98. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 2453-13. На основание чл. 21, ал.1 т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, 

ал. 2 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-
9300(70)13.09.2005 г., Общински съвет - Варна определя цена за право на 
участие с доклад и/или научно съобщение в Националната конференция с 
международно участие “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 
ХХІ век” за 2005 г. в размер на 20 /двадесет/ лева. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2454-13. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с 

молба вх. № 94-00-2422/26.05.2005 г. от НИНЕЛ АЛЕКСЕЕВНА 
ВАСИЛЕВА и писмо вх. № 94-00-2422/30.05.2005 г. от Администрацията 
на Президентството, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не опрости задължението на НИНЕЛ 
АЛЕКСЕЕВНА ВАСИЛЕВА от гр. Варна, ул. “Генерал Скобелев”, № 89, 
ет. 4, ап. 7. 

/за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2455-13. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с 

молба вх. № 94-00-1683/29.03.2005 г. от АРШАГУХИ СИСАК 
СИСАГИЯН и писмо вх. № 94-00-1683/05.04.2005 г. от Администрацията 
на Президентството, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да опрости задължението на АРШАГУХИ СИСАК 
СИСАГИЯН от гр. Варна, ул. “Петър Райчев” № 2, вх. Е, ап. 2. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2456-13. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с 

молба вх. № 94-00-1183/28.02.2005 г. от ЗЛАТИНКА АНДОНОВА 
КРЪСТЕВА и писмо вх. № 94-00-1183/09.03.2005 г. от Администрацията 
на Президентството, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да опрости задължението на ЗЛАТИНКА 
АНДОНОВА КРЪСТЕВА от гр. Варна, ул. “Петко Стайнов” № 3 А, бл. 16, 
вх. 1, ет. 4, ап. 16. 

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



  

2457-13. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с 
молба вх. № 94-00-1841/07.04.2005 г. от ТОДОРКА ПАВЛЕВА СТАНЕВА 
и писмо вх. № 94-00-1841/14.04.2005 г. от Администрацията на 
Президентството, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да опрости задължението на ТОДОРКА ПАВЛЕВА 
СТАНЕВА от гр. Варна, ул. “Петко Каравелов” № 28, ет. 3 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2458-13. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с 

молба вх. № 94-00-2277/13.05.2005 г. от ТОТКА ХРИСТОВА 
СЕВДАНОВА и писмо вх. № 94-00-2277/26.05.2005 г. от 
Администрацията на Президентството, Общински съвет – Варна предлага 
на Президента на Република България да опрости задължението на 
ТОТКА ХРИСТОВА СЕВДАНОВА от гр. Варна, ул. “Младост”, бл. 142, 
вх. 6, ет. 6, ап. 132. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
 
2459-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

молба вх. № ОС-5-94.П/24/20.06.2005 г. от ПЕНКА НИКОЛАЙ КОЛЕВА, 
становище с вх. № ОС-5-94.П(24)13.07.2005 г. от кмета на район “Вл. 
Варненчик”, Общински съвет - Варна решава да бъде опростен дължимия 
наем за общинско жилище на ПЕНКА НИКОЛАЙ КОЛЕВА, ЕГН 
********** от гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 32, вх. 2, ет. 4, ап. 60 в 
размер на 226,38 лв. за периода от  01.09.2004 г. до 31.07.2005 г. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
2460-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

молба вх. № ФБ-5-94.Р/2/12.07.2005 г. от РУМЯНА БОЯДЖИЕВА и 
становище от ПК “Социални дейности”, Общински съвет - Варна решава 
да не се опрости дължимия наем за общинско жилище на д-р РУМЯНА 
БОЯДЖИЕВА – председател на управителния съвет на Асоциацията за 
психосоциална защита “Адаптация” за жилище, находящо се в гр. Варна, 
ж.к. “Вл. Варненчик”, бл. 406, вх. 23, ет. 2. 

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



  

2461-13. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.П/27/16.08.2005 г. от 
ПЕНКА ЕФТИМОВА ДАВИТЯН, Общински съвет –Варна не 
освобождава ПЕНКА ЕФТИМОВА ДАВИТЯН от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.   

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2462-13. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.Ж/5/31.08.2005 г. от 
ЖЕЛЮ ЯНЧЕВ ВЛАЕВ, Общински съвет – Варна не освобождава ЖЕЛЮ 
ЯНЧЕВ ВЛАЕВ от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2005 г.   

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

2463-13. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.П/24/20.06.2005 г. от 
ПЕНКА НИКОЛАЙ КОЛЕВА, Общински съвет – Варна не освобождава 
ПЕНКА НИКОЛАЙ КОЛЕВА от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за периода 2002 – 2005 г. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
2464-13. На основание чл. 21,ал. 1, т.6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 

чл. 12, от ЗОБ, чл. 25 от ПМС № 11/19.01.2005 г., “Наредба за условията и 
реда за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна” по чл.9а от ЗОБ и по 
предложение на Кмета на община Варна с вх. № РД-5-9300/75/17.09.05 г., 
Общински съвет – Варна допълва Списъка на длъжностите, имащи 
право на транспортни разходи съгласно чл. 25 от МПС 11/19.01.05 г., 
утвърдени с решение № 1638/25/23.03.2005 г., в частта на раздел І от 
Приложение № 12, както следва: 

 
Считано от 1 септември 2005 г., се създава нова т. 8 със следния 

текст: 



  

8. Служителите от дирекция “ Ф и Б”, отдел  “Приходи от 
имуществени данъци” – 2, както следва: 

- ст. специалист “Събиране и отчитане на имуществени данъци” 
Мариям Кеворк Бургазлиян / при отсъствие поради законоустановен 
отпуск се замества от ст. специалист “Събиране и отчитане на 
имуществени данъци” Мария Кирилова Канзафирова/; 

- ст. специалист “Събиране и отчитане на имуществени данъци” 
Фани Георгиева Димитрова / при отсъствие поради законоустановен 
отпуск се замества от ст. специалист “Събиране и отчитане на 
имуществени данъци” Цветанка Ненова Титоренкова/. 

 
/за – 36, 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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка четиринадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Структури и общинска администрация”  относно: 
 - разкриване на нова яслена група към Детска ясла № 7; 
 - разкриване на нови щатни бройки към отдел “Канцелария на ОбС”. 
 

Докл.: Кр. МАРИНОВ – общински съветник 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 
 

Общински съвет – Варна прие следните 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 2465-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ ОС-5-9302/175/16.09.2005 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на нова яслена група към Детска ясла № 7, като увеличава 
числеността на персонала с 4 длъжности, в това число: две медицински 
сестри и две детегледачки. 

Увеличаването на бройките да се извърши от дейности Детски ясли, 
функция “Здравеопазване”. 

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

2466-14. На основание чл. 88, ал.3 от “Правилник за организацията 
и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, приет с решение на 
ОбС № 17-6/6/3 от 08.12.2003 г., и във връзка с предложение от 
Председателя на Общински съвет – Варна, Общински съвет - Варна 
увеличава щата на отдел “Канцелария на Общински съвет” с 4 /четири/ 
щатни бройки, както следва:  



  

- 1 щатна бройка “Връзки с обществеността” считано от 01.10.2005 
г. 

- 3 щатни бройки, считано от 01.01.2006 г., за които на основание 
чл. 88, ал. 5 от “Правилник за организацията и дейността на, Общинския 
съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация” да бъде предвидена сума за средства за работни заплати. 

/за – 35, против – 0, 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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка петнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Социални дейности”  относно: 
 - отпускане на персонална пенсия; 
 - създаване на “Център за социална рехабилитация на инвалиди”; 
 - създаване на “Дневен център за възрастни с увреждания”; 
 - включване на нови дейности в Социалната програма на община 

Варна по приложен списък. 
 
Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА – Председател ПК “Социални дейности” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 34 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
 2467-15. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и по предложение 

вх. № РД-594.М/204/08.08.2005г. на Кмета на Община Варна, Общински 
съвет –Варна дава съгласие за отпускане на персонална пенсия във връзка 
с чл. 92 от КСО, на детето МЕРТГЮН  ГЮНАЙ АХМЕД, гр. Варна, ж.к. 
“Възраждане”, бл. 13, вх. 3, ет. 1, ап. 4. 

Предложението за отпускане на персонална пенсия да се изпрати в 
Министерския съвет на Република България по компетентност, за вземане 
на решение. 

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

 2468-15. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане, чл. 36, ал. 2, т. 
6 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на  Закона за социалното  



  

подпомагане, и по предложение вх.№ ОС-5-9907/26/14.09.2005 г. от 
Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения, Общински съвет-
Варна дава съгласие за създаване на “Център за социална рехабилитация 
на инвалиди” като социална услуга в общността - държавна дейност с 
капацитет 30 души, численост на персонала 12 души, средства за работна 
заплата за 12 месеца - 48 211 лв., стандарт за издръжка 857.39 лв., дата на 
откриване на социалната услуга - 01.01.2006 г. 

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

 2469-15. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане, чл. 36, ал. 2, т. 
5 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на  Закона за социалното  
подпомагане и по предложение вх.№ ОС-5-9907/26/14.09.2005 г. от 
Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения, Общински съвет-
Варна дава съгласие за създаване на “Дневен център за възрастни с 
увреждания” като социална услуга в общността - държавна дейност с 
капацитет 45 души, численост на персонала 18 души, средства за работна 
заплата за 4 месеца - 24 105 лв., стандарт за издръжка 978.92 лв., дата на 
откриване на социалната услуга - 01.09.2006 г. 

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

 2470-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  ал. 2 от ЗМСМА и 
съгласно Правила за изпълнение на Социалната програма на Община 
Варна за 2005г. и във връзка с решение на Общински съвет № 1637-
3/25/23.03.05 година, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
включени нови дейности към социалната програма по приложен списък. 
Средствата за реализирането им да са в рамките на гласувания бюджет за 
Социалната програма. 

/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 

№ 32 
от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка шестнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Наименования”  относно именуване на улици в кв. “Вл. Варненчик” и 
градинка до ДЗИ – Варна. 

Докл.: Г. ДЮЛГЕРОВ – Председател ВрК “Наименования” 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 38 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
 2471-16. На основание чл. 21, ал. 1. т. 18 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  наименува  градинското пространство, намиращо се в р-н 
“Одесос”, ограничено на изток от ул. “Цар Симеон І”, на юг от ул. 
“Цариброд”, на запад от “Д-р Лудвиг Заменхоф” и на север от сградата на 
ДЗИ на името на генерал-лейтенант Илия Дончев Пенев. 

 /за – 35, против – 0, въздържали се – 1/ 
 
2472-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна именува улицата в р-н “Вл. Варненчик”, ІІ м.р., ограничена 
с ос. т. 141 до ос. т. 20  на името на проф. д-р Емил Станчев.  

/за - 33, против - 0, въздържали се - 2/ 
 
2473-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна  наименува улицата от ос. т. 110 до ос.т. 141 в кв. “Вл. 
Варненчик”, ІІ м. р. на гр. Варна на ул. “ д-р Петър Антонов Дертлиев”. 

/за - 35, против - 2, 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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка седемнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет от Кмета на община Варна 

относно изпълнение на решенията на Общинския съвет Варна от 
заседания № 27/04.05.05 г., № 28/18.05.05 г. и № 29/06.06.05 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 37 
 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
 
2474-17. Общински съвет – Варна оттегля от разглеждане отчета на 

Кмета на община Варна относно изпълнение на решенията на Общинския 
съвет Варна от заседания № 27/04.05.05 г., № 28/18.05.05 г. и № 
29/06.06.05 г. и решава същия да бъде разгледан на следващото заседание 
на Общинския съвет, след представянето му от Кмета на община Варна. 

 
/за – 35, против – 0, въздържали се – 2/ 
 
 

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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка осемнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на Кмета 

на р-н “Приморски” при община Варна г-н Иван Стаматов Стаматов. 
 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 36 
 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
2475-18. На основание чл. 42а, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с 

молба вх. № ОС-5-1000(54)/20.09.2005 г. от Иван Стаматов Стаматов за 
освобождаването му като кмет на район “Приморски” при община Варна, 
считано от 26.09.2005 г. и заповед № КВ-324/09.09.2005 г. за назначаване 
на Иван Стаматов Стаматов за заместник-областен управител на Област 
Варна, Общински съвет - Варна 

Р Е Ш И : 
 

Прекратяват се предсрочно пълномощията на Иван Стаматов 
Стаматов като кмет на район “Приморски” при Община Варна, считано от 
26.09.2005 г. 

 
/за – 36, 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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка деветнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО:  Освобождаване на д-р Ивелина Стойкова Василева 

като контрольор на “Диагностично консултативен център ІІІ-Варна”-
ЕООД и освобождаване на същата от отговорност. 

 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

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

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 2476-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 144 ТЗ, чл. 
8, ал. 1, т. 5 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества и във връзка със заповед № 1857/25.07.2005 г. на Кмета на 
община Варна, Общински съвет – Варна, в качеството си на упражняващ 
правата на едноличния собственик на капитала на дружеството  

Р Е Ш И : 
 Освобождава д-р Ивелина Стойкова Василева като контрольор на 

“Диагностично-консултативен център ІІІ-Варна”-ЕООД, считано от 
25.07.2005 г. и я освобождава от отговорност за дейността й като 
контрольор на дружеството до тази дата. 

 
/за – 37, 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 
№ 32 

от заседание проведено на 21.09.2005 г. 
по точка двадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО:  Разглеждане предложение от общинския съветник 

Борислав Гуцанов относно определяне на представител на акционера 
Община Варна в Общото събрание на “Търговски дом”-АД. 

Овластяване на представителя на Община Варна в Общото събрание 
на “Търговски дом”-АД за участие в ОСА на дружеството, което ще се 
проведе на 30.09.2005 г. и определяне на правомощията му. 

 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 
 2477-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

“Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества” 
/НРУПСЧОВКТД/, Общински съвет – Варна, в качеството си на 
упражняващ правата на акционера Община Варна в Общото събрание на 
акционерите на “Търговски дом”-АД, избира за свой представител в 
Общото събрание на дружеството Борислав Гуцанов Гуцанов – 
Председател на Общински съвет – Варна. 

 /за – 37, против – 1, въздържали се – 1/ 
 
 
 
 
 



  

 2478-20. На основание чл. 7, ал. 1 НРУПСЧОВКТД и във връзка с 
определение на Варненския окръжен съд от 12.08.2005 г., постановени по 
ф.д. № 5053/1994 г. за свикване на извънредно Общо събрание на 
акционерите на “Търговски дом” АД, Общински съвет – Варна 
упълномощава своя представител в Общото събрание на “Търговски дом”-
АД да участва в Общото събрание на акционерите на дружеството, 
свикано на 30.09.2005 г. и да гласува по посочените в предварително 
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

 - по точка първа от дневния ред:  
1. Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както 

намери за добре относно освобождаването като членове на Съвета на 
директорите на Марио Василев Каламаров, Васил Господинов Василев, 
Гинка Христова Радева, Петър Христов Колев, Александър Благовестов 
Тодоров, с оглед да бъдат защитени възможно най-добре интересите на 
Община Варна като акционер в “Търговски дом”-АД и съобразно 
направените предложения по тази точка; 

 2. Да гласува както намери за добре относно преминаването на 
дружеството към двустепенна система на управление и избора за членове 
на надзорния съвет; 

- по точка втора от дневния ред: да участва в разискванията по 
тази точка и да гласува както намери за добре за приемането на нов устав 
на дружеството с оглед да бъдат защитени възможно най-добре 
интересите на община Варна като акционер в “Търговски дом”-АД и 
съобразно направените предложения по тази точка; 

- по точка трета от дневния ред: да гласува както намери за добре, 
съобразно направените по тази точка предложения, с оглед да бъдат 
защитени възможно най-добре интересите на община Варна като акционер 
в “Търговски дом”-АД. 

 
Общински съвет – Варна задължава своя представител в Общото 

събрание на “Търговски дом”-АД, на първата сесия след общото събрание 
да информира Общинския съвет за проведените разисквания и взетите 
решения по точките от дневния ред на събранието”. 

 
/за – 28, против – 3, въздържали се – 4/ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
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