
 

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 

№ 35/30.11.2005 г. 

по точка първа от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Приемане на Декларация за подкрепа на протестите на 

българските учители. 

    Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ – Зам.председател ОбС 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 

Общински съвет – Варна прие следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ : 

 

2738-1. Общински съвет – Варна подкрепя справедливите искания на 

българските учители за повишаване на техните възнаграждения и 

необходимостта от реформи в българското образование. 

Апелира към Правителството на Република България за незабавно 

отпочване на диалог със стачкуващите, с цел решаване на натрупаните в 

годините проблеми и намаляване на социалното напрежение. 

 

 /резултати от поименно явно гласуване: 

 за – 18, против – 2, въздържали се – 20, отсъстват – 11/ 

 Решението не се приема. 

 

 
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 

№ 35 

от заседание проведено на 30.11.2005 г. 

по точка втора от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 

 

 Янко КОРЕНЧЕВ 

 Разчитам, че по тази точка има комуникация и това, което искам да 

кажа ще стигне не само до г-н Кмета, а и до колегите, от които зависи 

решаването на тези въпроси. Само ще припомня някои въпроси, не получих 

отговор на въпроса ми от предната сесия, но обяснявам си го с краткия срок 

от едната до другата сесия. Искам да изразя благодарност за намесата лично 

на г-н Кмета, имам информация за започване на осветлението от 

“Аспарухово” до “Галата” – една територия, които всички знаете на какво 

прилича. И за протокола, само ще припомня някои неща. Годината вече 

изтича, аз лично нямам яснота какво ще става и напомням само някои неща, 

които трябва да се свършат заедно: ул. “Св. Наум” – има някакво развитие, 

няма развитие въпроса със самолета в “Аспарухово”; мисля че развитие ще 

има и на условията в залата, в която стоим – беше цитиран един срок, не от 

г-н Кмета, бях чул от някои директори, че до края на годината ще създадем 

условия за работа на съветниците. Напомням също, че в края на годината е 

хубаво ако се намери възможност за автомобилите на районните кметове. 

Отварянето на ул. “Нишава” – напомням, проектите са готови, разговаряхме 

на различни равнища.  

 Нов въпрос искам да поставя. През изминалата седмица гражданското 

общество във Варна реално се тревожеше и хубаво е, че тези чисто 

граждански протести що се отнася до Юнашкия салон, бяха ръководени 

лично от Кмета на Варна. На следващия ден ние се тревожехме за Побити 

камъни – и там има интерес, в сряда се учреди Граждански комитет 

“Истината за Варна”. В тази връзка аз искам да задам новия стар въпрос: 

Догодина сезона във Варна ще бъде посрещнат с това състояние на т.нар. 

Алея № 1 – нашата гордост, която от 26-та година я показвахме на всички? 

 На следващо място – разговаряхме с кмета на “Аспарухово”, мисля, 

че г-н Кметът на Варна ще помогне – още в началото на следващата година 



 

да проведем един конкретен разговор на тема “Варна – Юг” – бъдеще, 

развитие, критерии... Защото интереса вече ние го чувстваме, ОбС отхвърли 

едно предложение засега за изграждане на панорама-сити, подобни 

предложения ще започнат да валят, нека да уточним нещата в глобален 

характер, да запознаем хората в района в който живеят с всички проблеми, 

които предстоят и южната зона да бъде зона, която за бъдещите общински 

съвети да бъде зона, която е завършена по всички правила. Сега виждате, че 

сегашния ОбС до голяма степен основните въпроси са несвършена работа 

от предния ОбС – аз това го констатирам: и за Търговски дом и т.н., и т.н. 

 

 Аврам ТОДОРОВ 

 От една година пространството в градската градинка освен 

натоварено с търговците, беше натоварено с нерегламентирано паркиране и 

с появил се даже нерегламентиран паркинг. След неформален разговор с 

Кмета, искам да ви уверя – това нещо беше отстранено. Следващата крачка, 

г-н Йорданов, е сега и сигурно ще срещнете подкрепата на ОбС – да върнем 

градинката на варненци, т.е. да преустанови тази нерегламентирана и 

хаосна търговия в градската градинка под Часовника. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 

 Тъй като времето между двете сесии беше много кратко, отговорите 

от предната сесия ще бъдат приготвени за сесията на ОбС на 15.12.2005 г. 

 
 

 

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 

№ 35 

от заседание проведено на 30.11.2005 г. 

по точка трета от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на План за развитие на Община Варна 

2007/2013 г. 

 

Докл.: Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 43 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

 2739-3. На основание чл. 17, чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14 и 

28, т. 1 от Закона за регионалното развитие и във връзка с предложение от 

Кмета на община Варна вх. № ОС-5-9302(234)/22.11.2005 г., Общински съвет 

– Варна приема “Общинския план за развитие на Община Варна за 

периода 2007 –  2013 г.”, приложен към настоящото решение. 

 /за – 37, против – 2, въздържали се – 4/ 

 
със следните изменения и допълнения: 

 - Да се добави към Приоритет ІІ. Специфична цел 6: 

 * Нова точка (преди т. 1): Изграждане на имидж на град Варна като 

атрактивна туристическа дестинация 

 * Нови точки (след т. 6):  

  - Изработване на карта на историческите паметници 

  - Обогатяване на туристическия продукт чрез включване на 

елементи на културния и религиозен туризъм 

  - Допълване на отдел “Търговия и туризъм” с нови функции и 

активизиране на неговата работа за подпомагане развитието на търговия, 

туризма и услугите на територията на община Варна. 

 

 - Да се добави към Индикативната таблица Приоритет ІІІ. 

Специфична цел 2: 



 

  Нови проекти с финансиране от общински бюджет: 

2.5. “Старо гробище” – Варна 

2.5.1. Изграждане на ново бюро за комплексни  траурни   - 210 хлв. 

услуги 2008 г.      

2.5.2. Разширяване на гробищния парк в посока североизток  

с 5 дка – 2007 г. 

2.5.3. Свързване на всички административни и стопански  - 110 хлв. 

постройки с централния колектор за отпадни  

води към бул. “Вл. Варненчик” - 2008 г. 

2.5.4. Изграждане зала за поклонение:    - 2009 г. - 100 хлв. 

                   - 2010 г. - 100 хлв. 

2.6. Гробищен парк “Тополи” 

Разширяване на гробищния парк в югозападната част  

с 50 дка – 2007/2008 г. 

2.7. Гробищен парк “Аспарухово 2” (“Кантара”) 

Разширяване на гробищния парк с 12 дка – 2007 г. 

2.8. Гробищен парк “Виница” 

Изграждане на зали за поклонения и подавки:  - 2007 г. -  30 хлв. 

         - 2008 г. - 30 хлв. 

 

- Да се добави към Приоритет VІ. Специфична цел 1 нова т. 13: 

“Черноморският клуб да се превърне в център на иновации за страните от 

Черноморския басейн в областта на интеграционната политика и 

инвестиционните процеси” 

 

 - Да се промени в Индикативната таблица Проект 5.14 от 

Приоритет ІІ. Специфична цел 5, както следва: 

 Проект 5.14. Реконструкция на стадион “Вл. Варненчик” общата 

стойност от 52 хлв. да стане на 2 500 хлв. 

 

 

 

 

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 

№ 35 

от заседание проведено на 30.11.2005 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 

- откриване на процедура за предоставяне на концесия – даване на 

разрешение за изграждане и извършване на търговска дейност за 

задоволяване на обществени потребности в сграда етажен гараж в имот по 

АОС № 3440/19.07.2005 г. – публична общинска собственост; 

- откриване на процедура за предоставяне на концесия – даване на 

разрешение за изграждане и извършване на търговска дейност за 

задоволяване на обществени потребности в сграда етажен гараж в имот по 

АОС № 3474/19.07.2005 г. – публична общинска собственост; 

- даване на съгласие за сключване на договор за отдаване под наем на  

имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. “Чайка” 

бл.34 (партерен етаж), представляващ “снек-бар”, с наемател “Национален 

фен клуб Черно море”, за срок от 5 години; 

- даване на съгласие жилище, находящо се на  ул. “Отец Паисий” № 

29, гр. Варна да придобие предназначение за резервно жилище; 

- обявяване за публична общинска собственост имот частна общинска 

собственост земя – представляващ парцел № V за стадион и трафопост, 

кв.21, ІV микрорайон ж.к. “Вл. Варненчик”; 

- промяна предназначението на 36 броя жилища от фонд “Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” във 

фонд “ Жилища за продажба”; 

- даване на съгласие за сключване на  анекс към Договор № Д-2-

9200/877/18.12.2002 г., сключен с ЕТ “Холбиус – Румен Вълков”  за 

ползване на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна 

ул. “Роза”, УПИ ІІІ общ., кв. 3 по плана на 25-ти п.р.; 

 - провеждане на конкурс с явно наддаване за отдаване под наем на 

общински имот – бюфет находящ се в СОУ “Елин Пелин” гр. Варна, ул. 

“Тодор Влайков” № 18; 

 - утвърждаване разпределението на общинските съветници от ПК 

“Собственост и стопанство” по подкомисии, които да анализират 

финансовото и структурното състояние към 30.11.2005 г. на търговските 

дружества с едноличен собственик на капитала Община Варна. 
 



 

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

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2740-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.67, ал.1, чл.69, 

ал.1, т.7, чл.71, ал.1 и ал. 2 от ЗОС Общински съвет – Варна: 

1. Открива процедура за предоставяне на концесия за извършване на 

търговска дейност – експлоатация на етажен паркинг след изграждане на 

паркинг за задоволяване на обществени потребности - етажен паркинг, в 

имот по АОС №3440/19.07.2005год.- публична общинска собственост, 

представляващ УПИ І за гараж, кв.801, 17-ти микрорайон гр.Варна при 

граници:  ул. ”Д-р Железкова”, УПИ ІІ за жилищно строителство, УПИ VІІ 

за гаражи, ул. “Д-р Басанович” и ул. ”Болград” чрез провеждане на явен 

търг. 

2. Общински съвет – Варна с решение да приеме ред и условия за 

провеждане на явен търг за откритата процедура за концесия, след 

предложение на Кмета на Община Варна и определи всички останали 

компоненти необходими за предоставяне на концесията, съгласно чл.72 от 

ЗОС. В състава на комисията за провеждане на търг да бъдат включени 

общински съветници. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 6/ 

 

2741-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.67, ал.1, чл.69, 

ал.1, т.7, чл.71, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС Общински съвет – Варна: 

1. Открива процедура за предоставяне на концесия за извършване на  

търговска дейност – експлоатация на етажен паркинг след изграждане на 

паркинг за задоволяване на обществени потребности-етажен паркинг, в 

имот по АОС №3474/19.07.2005год.- публична общинска собственост, 

представляващ - УПИ ІІ за етажен гараж, кв.798, 17-ти микрорайон 

гр.Варна, при граници на имота:  ул. ”Д-р Железкова”, УПИ ІІІ за 

комплексно жилищно строителство, ул. “Д-р Басанович” и УПИ І за 

озеленяване и дере чрез провеждане на явен търг.  

 2. Общински съвет – Варна с решение да приеме ред и условия за 

провеждане на явен търг за откритата процедура за концесия, след 

предложение на Кмета на Община Варна и определи всички останали 

компоненти необходими за предоставяне на концесията, съгласно чл.72 от 

ЗОС. В състава на комисията за провеждане на търг да бъдат включени 

общински съветници. 

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



 

2742-4. По предложение на Председателя на ПК “Собственост и 

стопанство”, Общински съвет – Варна решава да оттегли от разглеждане на 

днешното заседание на Общинския съвет проекторешението от комисията 

относно сключване на договор за отдаване под наем на имот частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. “Чайка” бл.34 (партерен 

етаж), представляващ “снек-бар” – част от подблоково пространство на 

осем етажен блок (лявата част) с обща площ 138,15 кв.м., АОС № 

59/07.02.1997 г., с наемател “Национален фен клуб Черно море”, за срок от 

5 години. 

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

 

2743-4. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.42, 

ал.1, т.4 от ЗОС и чл. 2, ал.2 от “Наредба за условията и реда за 

установяване на жилищните нужди на гражданите” и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-9302/77/11.10.2005 г., Общински 

съвет – Варна определя предназначението на жилище, находящо се на  ул. 

“Отец Паисий” № 29, гр. Варна,  като резервно жилище. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 

1870/2000 г. 

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

 

 

2744-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от 

ЗОС  и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-

2600/241/15.11.2005 г., Общински съвет – Варна обявява за публична 

общинска собственост имот – частна общинска собственост, представляващ 

земя – парцел № V за стадион и трафопост, кв.21, ІV микрорайон ж.к “Вл. 

Варненчик” с обща площ 30 040 кв.м. при граници на имота: изток – кв.21 

парцел ІІІ и парцел ІV; запад – кв. 21 парцел VІ; север кв.21 парцел І и 

парцел ІІ, юг бул. “св. Св. Константин и Елена” / стар “9-ти май”/ по АОС 

№ 740/03.02.1998 г., тъй като същият е придобил предназначението по чл.3, 

ал. 2 от ЗОС. 

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

 

 

2745-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-

9302/89/11.11.05 г. и ОБС-5-1000/289/11.11.2005 г., Общински съвет – 

Варна променя предназначението на 36 броя жилища от “Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” на 

“Жилища за продажба” както следва: 

 



 

1.  ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 228      вх. 2       ет.5      ап.56       -  АОС 3432/05 г. 

2.  ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 205      вх. 3       ет.7      ап.93       -  АОС 3457/05 г. 

3.  ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 207      вх. 1       ет.1      ап.3         -  АОС 3439/05 г. 

4. ж.к. “Младост”              бл. 36        вх. А       ет.1      ап.2         -  АОС 3515/05 г. 

5.  ж.к. “Възраждане”       бл. 19        вх. 1        ет.1      ап.2         -  АОС 3553/05 г. 

6.  ж.к. “Възраждане”       бл.  9         вх. 3        ет.8      ап.70       -  АОС 3525/05 г. 

7.  ж.к. Младост”              бл. 122       вх. 7       ет.5      ап.162      -  АОС 3514/05 г. 

8. ж.к. Младост”               бл. 108       вх. 9       ет.8      ап.44        -  АОС 3534/05 г. 

9.  ж.к. Младост”              бл. 108       вх. 8       ет.10    ап.47        -  АОС 3523/05 г. 

10. ж.к. Младост”             бл. 153       вх. 1       ет.2      ап.10        -  АОС 3541/05 г. 

11. ж.к. Младост”             бл. 146       вх. 7       ет.7      ап.55        -  АОС 3392/05 г. 

12. ж.к. Младост”             бл. 157       вх. 1       ет.3      ап.20        -  АОС 3403/05 г. 

13. ж.к. “Трошево”           бл. 36        вх. В        ет.1      ап.51       -  АОС 3536/05 г. 

14. ж.к. “Дружба”             бл. 5          вх. Б        ет.2      ап.13а       -  АОС 1637/00 г. 

15. ул. “Кирил и Методий”   бл. 36  вх. Е     ет.3         ап.38       -  АОС 1236/98 г. 

16. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 3        вх. 2       ет.6      ап.68       -  АОС 1120/99 г. 

17. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 28      вх. 1       ет.4      ап.16       -  АОС 1272/99 г. 

18. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 34      вх. 1       ет.5      ап.20       -  АОС 1297/99 г. 

19. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 203    вх. 1       ет.9      ап.36       -  АОС 264/97 г. 

20. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 203    вх. 2       ет.2      ап.41       -  АОС 1735/00 г. 

21. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 203    вх. 2       ет.8      ап.66       -  АОС 3501/05 г. 

22. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 204    вх. 3       ет.3      ап.71       -  АОС 1516/00 г. 

23. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 207    вх. 3       ет.1      ап.70       -  АОС 120799 г. 

24. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 209    вх. 1       ет.4      ап.16       -  АОС 3506/05 г. 

25. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 209    вх. 1       ет.7      ап.25       -  АОС 3500/05 г. 

26. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 226    вх. 3       ет.9      ап.81       -  АОС 3108/05 г. 

27. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 227    вх. 5       ет.8      ап.176     -  АОС 1273/99 г. 

28. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 228    вх. 1       ет.2      ап.8         -  АОС 3502/05 г. 

29. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 302    вх. 4       ет.1      ап.29       -  АОС 1537/00 г. 

30. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 304    вх. 2       ет.2      ап.17       -  АОС 265/97 г. 

31. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 304    вх. 5       ет.2      ап.51       -  АОС 1613/00 г. 

32. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 401    вх. 4       ет.1      ап.55       -  АОС 3389/05 г. 

33. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 404     вх. 8       ет.2      ап.54       -  АОС 1593/00 г. 

34. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 404     вх. 8       ет.5      ап.65       -  АОС 1627/00 г. 

35. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 404     вх. 13     ет.7      ап.175     -  АОС 3399/05 г. 

36. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 405     вх. 7       ет.3      ап.81       -  АОС 3503/05 г. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 2/ 

 

 

2746-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, § 78, ал. 2 от 

ЗОС, във връзка с чл. 36 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № Д-2-9200/877/25.11.2005 г., Общински съвет – Варна 

дава съгласие за сключване на  анекс към Договор № Д-2-



 

9200/877/18.12.2002 г., сключен с ЕТ “Холбиус – Румен Вълков”  за 

ползване на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна 

ул. “Роза”, УПИ-ІІІ общ., кв. 3 по плана на 25-ти п.р. представляващ земя с 

площ 1000 км.в. и изграден върху имота временен строеж “Автомивка, 

кафе-сладкарница и детски кът” – предмет на АОС № 2115/10.09.2001 г., за 

удължаване на срока на Договора с 6 години, считано от датата на изтичане 

на срока на Договор № Д-2-9200/877/18.12.2002 г.  

Възлага на Кмета на Община Варна сключване на анекс към  

горепосочения договор, съгласно решението на Общински съвет - Варна. 

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

 

 

2747-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал. 

7 от ЗОС, чл.3, ал.8 във връзка с чл. 7 и чл. 8 и чл. 36 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-9302/94/25.11.2005 

г., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе 

конкурс за отдаване под наем на  имот - общинска собственост, 

представляващ бюфет с площ 20.00 кв.м., находящ се в СОУ “Елин Пелин” 

гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” № 18, предмет на АОС № 1941/29.11.200 г. 

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”. 

След изтичане на срока по договора при съгласие на страните по 

него и след решение на Общински съвет – Варна, срокът на същия може 

да се удължи с нови 2 /две/ години. 

В комисията за провеждането на конкурса да се включи  

представител на училището. 

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

 

 

2748-4.  На основание чл. 22, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – 

Варна утвърждава разпределението на общинските съветници от ПК 

“Собственост и стопанство” по подкомисии, които да анализират 

финансовото и структурното състояние към 30.11.2005 г. на търговските 

дружества с едноличен собственик на капитала Община Варна, съгласно 

Приложение и да предложат съвместно с управителните им органи 

концепция за развитието им. Във всяка от подкомисиите следва да бъде 

включен представител на общинската администрация при Община Варна. 



 

Общински съвет – Варна определя краен срок за изпълнение на  решението 

до 30.01.2006 г.   

/за – 31, против – 2, въздържали се – 0/ 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

 
 



 

Приложение 

 

Р а з п р е д е л е н и е 

на общинските съветници на ПК “Собственост и стопанство”  

по комисии, които да анализират състоянието на общинските 

търговски дружества и изготвят предложения за развитието им 

 

ЕООД 
ПАЗАРИ                                                         ОБРЕДИ         

 

1. Илия Кафалийски                                         1. Тодорка Павлова 

2. Балин Балинов                                              2. Владимир Караджилов 

3. Георги Дюлгеров                                         3.Общинска администрация 

4. Общинска администрация 

 

ЖИЛФОНД 

1. Стелиян Севастиянов 

2. Илияна Кръстева 

3. Общинска администрация 

 

 

 

ЕАД 
 

ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ              ОБЩИНСКА  

1. Георги Дюлгеров                                    ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА 

2. Красимир Маринов                                  1. Иван Славков 

3. Димитър Алексиев                                   2. Красимир Симов 

4. Общинска администрация                       3. Общинска администрация 

 

 

ДВОРЕЦА НА                ДЕЗИФИКАЦИОННА   

КУЛТУРАТА И СПОРТА                         СТАНЦИЯ 

1.Светлан Златев                                           1. Красен Железов 

2.Иван Русев                                                  2. Мария Димитрова 

3.Общинска администрация                        3. Общинска администрация 

 

СТОПАНСКА И                                          УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО 

СПОМАГАТЕЛНА                                     ХРАНЕНЕ 

ДЕЙНОСТ                                                    1. Иван Иванов 

1.Гергана Господинова                                 2. Славчо Славов 

2.Даринка Божинова                                     3. Общинска администрация 

3.Общинска администрация 



 

ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ - ЕООД 

 

  ДОБОЛНИЧНА ПОМОЩ: 8 бр.      “Диагностично-консултативен център І, “Свети 

Иван Рилски” – Аспарухово - Варна, ІІІ, ІV, V, 

Чайка, Медицински център І, “Стоматологичен 

център І - Варна”  

1. Бранимир Балачев 

2. Стефка Господинова 

3. Владимир Караджилов 

4. Георги Дюлгеров 

5. д-р Ивайло Бояджиев 

6. Общинска администрация 

 

  БОЛНИЧНА ПОМОЩ: 2 бр.        “Специализирана болница по очни болести   за 

активно лечение - Варна”,  “Специализирана 

болница по акушерства и гинекология за 

активно лечение - Варна”  

1. Красен Железов 

2. Илия Кафалийски 

3. д-р Делян Друмев 

4. Общинска администрация 

 

 

 ДИСПАНСЕРИ:         2 бр.           “Междуобластен диспансер за онкологични 

заболявания д-р Марко Марков – Варна” 

ЕООД, “Областен диспансер за пневмо-

фтизиатрични заболявания със стационар – 

Варна” ЕООД,  

 

 

   СПЕЦИАЛИЗИРАНА  

ПОМОЩ :  2 бр.                                             “Медицински център за рехабилитация и 

спортна медицина І – Варна” ЕООД, 

                                                                          “Амбулатория групова практика за 

специализирана медицинска помощ – Център 

за психично здраве - Варна” ЕООД 

1. Светлан Златев 

2. Тодорка Павлова 

3. Красимир Маринов 

4. доц. Яко Кузманов 

5. Общинска администрация 



 

 

 

 

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 

№ 35 

от заседание проведено на 30.11.2005 г. 

по точка пета от дневния ред 

 

 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия 

по приватизация и следприватизационен контрол относно: 

 - финализиране на приватизационни процедури по решения на 

Общински съвет – Варна; 

 - приемане на решения за провеждане на процедури за приватизация 

на обектите с открити процедури по Годишния план за приватизация за 

2005 г. 

 

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

следприватизационен контрол 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 

Общински съвет –Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2749-5. 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  № 2420-5/32/21.09.2005 г. и изготвен протокол от 17.11.2005 

г., касаещ проведен 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 14 252 кв.м. и земя с площ 38.319 дка по АОС № 1262/01.06.1999 



 

г., 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 

ДРАГОСТИНА НАСКОВА МАНАСИЕВА – АТАНАСОВА – ЕГН: 

********** и лична карта №------, издадена на 13.09.2004г. от МВР – Варна. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 

Общинския съвет 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, 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. с ДРАГОСТИНА НАСКОВА МАНАСИЕВА – 

АТАНАСОВА – ЕГН: ********** и лична карта № 187455958, издадена на 

13.09.2004г. от МВР – Варна, при заплащане на цена в размер на 1 000 

000лв. /един милион лева/, платима преди сключване на договора, без 

използване на други законни платежни средства и след представяне на 

декларация за произход на средствата. 
/за – 26, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 

 

2750-5. 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 

№1648-4-1/25/23.03.2005 г. за откриване на процедура за приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Софроний 

Врачански”  № 26 по АОС № 2916/30.01.2004 год. и представляващ магазин 

със застроена площ 50,16 кв.м., мецанин към магазина със застроена площ 

74,40кв.м., изба към магазина с площ 63,50 кв.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 № 2916/30.01.2004 год. и представляващ магазин 

със застроена площ 50,16кв.м., мецанин към магазина със застроена площ 

74,40 кв.м., изба към магазина с площ 63,50 кв.м. и 45,75% идеални части от 

общите части на сградата и от правото на строеж при начална тръжна цена 

130 000 лв. /сто и тридесет 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 13 000лв. /тринадесет хиляди лева/. 

9. Депозит в размер на 13 000 лв. /тринадесет 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 13 000лв. 

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

 

 
 

2751-5. 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 80 000лв. /осемдесет хиляди лева/.  
ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 

1. Заявление за участие. 

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 



 

3. Информационен меморандум. 

4. Декларация за извършен оглед на обекта. 

5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 

6. Декларация за конфиденциалност. 

7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и 

за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 8 000лв. /осем хиляди лева/. 

9. Депозит в размер на 8 000лв. /осем 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 8 000лв. /осем 

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

 

 

 

2752-5. 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 400 000лв. /четиристотин 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 40 000лв. /четиридесет хиляди 

лева/. 

9. Депозит в размер на 40 000лв. /четиридесет 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 40  000лв. 

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

 
 

 
 

2753-5. 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 50 000лв. /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 5 000лв. /пет хиляди лева/. 

9. Депозит в размер на 5 000лв. /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 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 5  000лв. /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, 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 – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 

 
 

2754-5. 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 74,60кв.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 64,00 кв.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 74,60кв.м.. при начална тръжна цена 130 000лв. /сто и тридесет 

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 13 000лв. /тринадесет хиляди лева/. 

9. Депозит в размер на 13 000лв. /тринадесет хиляди лева/, платими по 

сметка        № 5023879638, банков код: 79078081 при “Централна кооперативна 

банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 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 13 000лв. 

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

 
 

 

2755-5. 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 20 000лв. 

/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 2 000лв. /две хиляди лева/. 

9. Депозит в размер на 2 000лв. /две 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 2 000лв. /две 

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

 

 
 

2756-5. 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 № 

1652-4-1/25/23.03.2005г. за откриване на процедура за приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Княз Борис І” № 

46 по АОС №3211/17.11.2004 год. и представляващ кафе – бар със застроена 

площ 102,70 кв.м. и 16,34% идеални части от общите части на сградата, от 

избен етаж, от таван и от дворно място, цялото с площ 371,00 кв.м., 
Общински съвет–Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Княз Борис І” №46 

по АОС №3211/17.11.2004год. и представляващ кафе – бар със застроена 

площ 102,70кв.м. и 16,34% идеални части от общите части на сградата, от 

избен етаж, от таван и от дворно място, цялото с площ 371,00 кв.м. при 
начална тръжна цена 600 000 лв. /шестстотин хиляди лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация, съдържаща: 

1. Заявление за участие. 



 

2. Проект на договор за продажба на обекта на търга. 

3. Информационен меморандум. 

4. Декларация за извършен оглед на обекта. 

5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 

6. Декларация за конфиденциалност. 

7. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и 

за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 10 000лв. /десет хиляди лева/. 

9. Депозит в размер на 60 000 лв. /шестдесет хиляди лева/, платими по 

сметка   № 5023879638, банков код: 79078081 при “Централна кооперативна 

банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 

решението в “Държавен вестник”. 

10. Комплектът тръжна документация се получава в стая 1205, етаж 

XІІ в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за платени 

500 лв. /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 60 000лв. 

/шестдесет хиляди лева/, платими по сметка № 5023879638, банков код: 

79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 



 

14.4. платежен документ за закупена тръжна документация в размер на 

500лв. /петстотин лева/, платими по сметка № 3023879629, БИН: 7444560000 и 

банков код:79078081 при “Централна кооперативна банка” АД, клон Варна. 

14.5. служебна бележка за недължими общински вземания; 

14.6. удостоверение за наличието или липсата на задължения от 

съответната данъчна служба; 

14.7. удостоверение от Националния осигурителен институт за 

наличието или липсата на задължения към осигурителните фондове за 

юридически лица и декларация за наличието или липсата на задължения към 

осигурителните фондове за физически лица; 

14.8. декларация за извършен оглед на обекта; 

14.9. декларация за запознаване с тръжните условия; 

14.10. декларация за конфиденциалност; 

14.11. декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и 

за документите и сведенията, представляващи служебна тайна 

14.12. документ за данъчна регистрация – копие заверено от 

съответната данъчна служба и БУЛСТАТ – копие заверено от участника /за 

юридически лица/; 

14.13. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация /за 

юридически лица/ и свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи  юридическите лица. 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 

15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването 

на решението в “Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 

15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 

15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 

15.5. не съдържат който и да е от посочените в т. 14 документи. 

16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 

16.1. публичният търг  с явно наддаване да се проведе в съответствие с 

изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 

изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване в състав: председател – Диана Габровска, членове: Росица 

Георгиева, Иван Иванов, Тодорка Павлова и Петко Бойновски; резервни 

членове: Бранимир Балачев и Тодор Мутафов и възнаграждение, съгласно 



 

чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността на всеки от 

членовете на комисията в размер 100 лв. /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/ 

 

 

 

 

 

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 

№ 35 

от заседание проведено на 30.11.2005 г. 

по точка шеста 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: 

- изработване на проект за разпределение на средства за изграждане и 

ремонт на общински пътища през 2006 г.  

 

Докл.: Кр. МАРИНОВ – член на ПК “Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие 

на територията на общината и населените места” 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

2757-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 12 и ал. 2 от ЗМСМА и във 

връзка с предложения с вх. № № РД-5-0400(282)/23.11.2005 г. и РД-5-

0400(282)/30.11.2005 г. на Кмета на Община Варна, във връзка с 

изработването на проект за разпределение на средствата по Закона за 

държавния бюджет на Република България за изграждане и ремонт на 

общински пътища през 2006 г., Общински съвет – Варна одобрява списък – 

предложение за обекти от общинската пътна мрежа, изграждането, 

реконструкцията или ремонта на които да бъдат включени за финансиране 

през 2006 г., като необходимите целеви средства  за изпълнение на СМР по 

предложените обекти, съгласно Приложение А, са  в размер на 9 406 900 лв. 

и по Приложение 1.1 са в размер на 1 700 000 лв. 
/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 

№ 35 

от заседание проведено на 30.11.2005 г. 

по точка седма от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Транспорт” относно: 

- провеждане на конкурси за осъществяването на обществен превоз на 

пътници с автобуси и тролейбуси на територията на Община Варна; 

- възлагане на Кмета на община Варна изготвянето на “Наредба за 

организация на обществения превоз на пътници на територията на Община 

Варна”, в срок до 30.03.2006 г. 

 

Докл.: Кр. МАРИНОВ – Председател ПК “Транспорт” 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2758-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във 

връзка  с чл. 17, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № 2 /15.03.2002 г. за условията и 

реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от 

Министъра на транспорта и съобщенията и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-5-94. К/86/25.10.2005 г., Общински съвет – Варна 

решава да се проведат конкурси за възлагане на превозите по утвърдените 

транспортни схеми за осъществяването на обществен превоз на пътници с 

автобуси и леки автомобили на територията на Община Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да  

открие процедура за провеждането на конкурси за възлагане на обществен 

превоз на пътници с автобуси на територията на Община Варна по 

утвърдена с Решение № 404-3 от 19.07.2000 г. по протокол № 14 на 

Общински съвет – Варна общинска транспортна схема на пакети и делегира 



 

изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурсите на 

Кмета на Община Варна. 

Конкурсът за възлагане на превозите по линиите от първият пакет, 

включващ линии с номера 15, 15 Б, 115 и 148  да бъде проведен в срок до 

30.І.2006 г.   

В комисиите за провеждане на конкурсите да бъдат включени 

общински съветници. 
/за – 39, против – 1, въздържали се – 0/ 

 

 

 2759-7.  На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 1, т.13 и ал. 2 във 

връзка с чл.22, ал. 1 от ЗМСМА, Общински съвет –Варна възлага на Кмета 

на Община Варна в срок до 30.ІІІ.2006 г. да изготви и внесе за разглеждане 

от Общински съвет – Варна Наредба за организация на обществения превоз 

на пътници на територията на Община Варна. 
/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 

№ 35 

от заседание проведено на 30.11.2005 г. 

по точка осма от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура, вероизповедания, медии” относно: 

- разглеждане на предложение за предоставяне на природна  

забележителност “Побити камъни, група Център – Юг” за ползване от 

“Регионалния исторически музей” – Варна. 

Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК 

“Култура, вероизповедания, медии” 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

2760-8. На основание чл.21, ал. 1 т.8  и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА 

по докладна записка с вх. № РД-5-3600/7/18.10.2005 г. от ст.н.с. Валентин 

Плетньов – директор на “Регионален исторически музей” – Варна, 

Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна в срок от 

15дни от приемане на настоящото решение да предприеме действия пред 

Министерския съвет на Република България за прилагане на чл. 15, ал.2 от 

Закона за държавната собственост с цел  предоставяне на Природната 

забележителност “Побити камъни, група Център – Юг” за ползване от 

“Регионалния исторически музей” – Варна. 
/за – 39, 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 

№ 35 

от заседание проведено на 30.11.2005 г. 

по точка девета от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт”  относно: 

  - отпускане на средства на спортист, съгласно “Наредба за 

материално стимулиране на варненските спортисти, треньори и длъжностни 

лица постигнали високи спортни резултати на световни и европейски 

първенства, световни и европейски купи и световни рекорди през 2005 г.”; 

       - отпускане на финансова помощ на съпругата на Христо Борисов 

Стянов за покриване на разходи за лечение на починилия й съпруг в гр. 

Шанхай, Китай. 

 

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

спорт” 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2761-9. На основание чл. 21, ал. 1. т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1, т. 1 

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 решава да отпусне сумата от 1 000 лв. 

за материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на  

Красимир Георгиев Димов, за 3-то място на Световно първенство по тай 

бокс в гр. Агадир, Мароко. 

Средствата да се отпуснат от предвидените финансови средства в т.9 

на общинска Програма “Спорт” – 2005 за награждаване по 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.  

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

 

2762-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във 

връзка с молба вх. № ОС-5-94-Н(28)/29.11.2005 г. и приложенията към нея 

от Недялка Стефанова Стоянова, Общински съвет – Варна отменя свое 

решение № 2685-3(34)/16.11.2005 г.и вместо него решава: 

  Отпуска финансова помощ на Недялка Стефанова Стоянова - съпруга 

на Христо Борисов Стоянов за покриване на разходи за лечение в гр. 

Шанхай, Китай в размер на 3 000 /три хиляди/ лв. на починалия й съпруг. 

 
/за – 35, 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 

№ 35 

от заседание проведено на 30.11.2005 г. 

по точка десета дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Социални дейности” относно: 

 - отпускане и откази за отпускане на финансови помощи по молби на 

граждани за задоволяване на социални и битови нужди. 

 

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 

Общински съвет – Варна прие следните  

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

      2763-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с   вх.№ ОС-5-9100/56/01.06.2005 г.и на база социален 

статус (лицето е семейно с две пълнолетни и едно непълнолетно дете; 

живее с цялото си семейство и двете деца на дъщеря си, която е самотен 

родител, в двустайно жилище, при лоши санитарно-хигиенни условия; в 

следствие на обилните валежи жилището е необитаемо заради влага и 

мухъл), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на   300 лв. на ИВАН ДИМОВ НИКОЛОВ - 

ЕГН **********, гр.Варна, ул.”Банат” №46 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 2764-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.Т/4/08.09.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е разведено с едно непълнолетно дете; живее в боксониера 



 

при лоши санитарно-хигиенни условия; доходът се формира единствено от 

социални помощи; ползва лекарства, който не се реимбурсират от РЗОК), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на 200 лв. на    ТАТЯНА ГАВРАИЛОВНА ВЪРБАНОВА - 

ЕГН **********, гр.Варна, жк. “Младост” бл.106, вх.8, ап.37 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 2765-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с   вх.№ ОС-5-94.Е/15/30.06.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е безработно, самотна майка с две непълнолетни деца. Живеят на 

квартира на свободен наем, при мизерни и лоши битови условия. Едно от 

децата е с 30% трайнo намалена  работоспособност), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 250 

лв. на ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Огражден” №4 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

2766-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№ РД-5-94.Г/106/19.07.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно с четири непълнолетни деца; съпругът е 

безработен и в момента се води дело за развод; не притежават имоти, които 

да са източник на доходи, а и четирите деца посещават училище), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер   300 лв. на ГАЛЯ МИЛЕВА ЯНАКИЕВА - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул.”Боян Илиев” № 22 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2767-10.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№ ЗР-5-94.М/9/28.04.2005 г.  и на база социален статус 

(лицето е пенсионер; живее само в общинско жилище; с 90% трайно 

намалена работоспособност; в края на м.март 2005 г. е проведено 

оперативно лечение, за което са взети пари в заем; доходът й се формира 

единствено от пенсия; ползва лекарства, част от които не се реимбурсират 

от НЗОК), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на    200 лв. на МАРИЙКА ТОДОРОВА 



 

МИХАЙЛОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул. “Ал. Рачински” № 4А    – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2768-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-9100/42/11.07.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е семейно; пенсионер, с водеща диагноза “захарен диабет”; 

доходът му се формира от пенсиите на двамата съпрузи; ползват лекарства, 

част от които не се реимбурсират от НЗОК), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на    100 лв. на     

ВЕЛИКО ДИМОВ МАНОЛОВ - ЕГН **********, гр.Варна, местност 

“Евксиноград”, ул.13, № 36 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

 2769-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.Г/4/15.06.2005 г.  и на база социален 

статус (лицето е семейно със 100% ТНР с чужда помощ; съжителства със 

съпругата, дъщеря си и внучето си; на свободен наем; доходът му се 

формира от единствено от инвалидна пенсия), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на    300 лв. на     

ГЕОРГИ ИЛИЕВ КАРАГЬОЗОВ - ЕГН **********, гр.Варна, ул. “Бук” № 

58 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2770-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.Н/7/21.06.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е вдовица, с едно непълнолетно дете (осиновила детето на дъщеря 

си); живее при лоши битови и хигиенни условия в едностайно жилище; през 

м.юли 2005 г. детето е оперирано и към момента се налага поддържащо 

медикаментозна терапия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на    300лв. на     НАДЯ КИРЯКОВА 

МУНДЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул. “Наум” № 39 – за задоволяване 

на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 

 



 

  2771-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ РД-5-94.К/43/29.03.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е самотен родител с 4 непълнолетни деца; две от децата са с 

вродени аномалии на очите; живеят в едностайно жилище при лоши 

санитарно-хигиенни условия; доходът се формира от социални помощи), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на  300лв. на КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА КИРОВА - 

ЕГН **********, гр.Варна, ул.“д-р Селименски” № 105 – за задоволяване 

на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2772-10.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№ СДЖ-5-94.Ц/3/24.08.2005г. и на база социален статус 

(лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете; съжителства с 

родителите си, от които бащата е безработен, а майката работи на 

минимална заплата; нямат други имоти, които да са източник на доходи), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на 200лв. на  ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА 

КАЗАКОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.22, вх.5, 

ап.14   –  за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

  2773-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-5-94.К/8/29.08.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно, съжителства с брат си, който е ученик; майката 

е починала на 27.08.2005 г., а бащата на 15.04.2004 г.; за лечението на 

майката и за погребението са взети пари в заем), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на    300лв. на     

КИРИЛ СТОЯНОВ ДИМИТРОВ - ЕГН **********, гр.Варна, жк. 

“Възраждане” бл.58, вх.А, ап.24 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

2774-10.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.М/26/31.08.2005г. и на база социален 

статус (лицето е безработно; до м.октомври 2005 г. е работило като “личен 

асистент” на съпруга си, който е бил с 99% трайно намалена 

работоспособност с чужда помощ; на 25.10.2005 г. съпругът й е починал; за 



 

лечението и погребението са взети пари в заем), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 160 лв. на  

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ДИНЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул. 

“Херцен” № 4 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

2775-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Ю/20/09.08.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е пенсионер със 100% трайно намалена работоспособност с чужда 

помощ (онкологично заболяване), а съпругът с 97%  трайно намалена 

работоспособност с чужда помощ; и двамата ползват лекарства, част от 

които не се реимбурсират от НЗОК), Общински съвет – Варна дава съгласие 

да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на ЮЛИЯ 

КИРИЛОВА ЧЕШМЕДЖИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул. “Граф 

Игнатиев” бл.6, вх.Б, ет.3 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

  2776-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.В/15/22.08.2005г. и на база социален 

статус (лицето е несемейно, безработно, с регистрация в Бюрото по труда; 

обгрижва майка си, която е със 100%  трайно намалена работоспособност с 

чужда помощ; след прекаран инсулт е лежащо болна и ежедневно ползва 

санитарно-хигиенни материали; лицето е напуснало работа, за да й оказва 

помощ; доходите им се формират единствено от инвалидната пенсия на 

майката; ползват лекарства, част от които не се реимбурсират от НЗОК), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на 500 лв. на ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ ВАСИЛЕВ - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул. “Ген. Колев” № 59, ет.4, ап.13 – за задоволяване 

на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2777-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№ ОС-5-94.Ж/6/02.09.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е разведено, с две непълнолетни деца; семейството живее на 

квартира на свободен наем; доходът се формира от минималната работна 

заплата на майката и месечните надбавки за деца; нямат имоти, които да 

бъдат източник на доходи), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 



 

отпусната еднократна помощ в размер на    200 лв. на     ЖЕНЯ РАЙЧЕВА 

ХРИСТОФОРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк. “Вл.Варнечик” бл.9, 

вх.4, ет.3, ап.20 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

2778-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.Й/3/20.09.2005г. и на база социален статус 

(лицето е разведено; работи като операционен санитар в МБАЛ “Св.Анна”; 

съжителства с майка си, която е вдовица; дъщеря й е студентка редовно 

обучение в София; на 17.09.2005 г. бащата на лицето е починал; за 

погребението му са взети пари в заем), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 160 лв. на 

ЙОВКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул. “Братя 

Георгиевич” № 15, вх.Г, ет.5, ап.97 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

  

2779-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ ОС-5-94.И/24/11.07.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е  пенсионер; съжителства със семейството на дъщеря си и сина си; 

доходът й се формира единствено от пенсия; на 11.06.2005 г. е починал 

съпруга след дълго боледуване; за продължителното лечение ни 

погребението са взети пари в заем), Общински съвет – Варна дава съгласие 

да бъде отпусната еднократна помощ в размер на    160 лв. на     ИРИНА 

СТЕФАНОВА ПЕТРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул. “Браила” № 16 – 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2780-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.Н/8/14.07.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е пенсионер със 75% ТНР, а съпруга с 50% ТНР; няма други имоти, 

които да бъдат източник на други доходи; през последния месец е 

диагностицирано и ново заболяване - ИБС), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на    200 лв. на     

НЕДЖИВАН ШУКРИ ХАЛИЛ - ЕГН **********, гр.Варна, ул. 

“Доброволци” № 15, ет.8, ап.43 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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



 

2781-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.Т/10/25.07.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица, без право на пенсия поради липса на трудов стаж; 

обитава едностайно жилище в лошо техническо състояние; на 20.07.2005 г. 

е починал съпруга й; за погребението са взети пари в заем), Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 160 

лв. на ТЕМЕНУЖКА БОРИСОВА КОСТОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

местност “Боровец юг” № 82 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

2782-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№ СДЖ-5-94.З/4/25.07.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е с 51% трайно намалена работоспособност; съжителства със сина 

си, който е със 75% трайно намалена работоспособност и с дъщеря си - 

самотна майка; доходът й се формира от пенсия; не притежават имоти, 

които да бъдат източник на допълнителни доходи), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 

лв. на ЗИНА ЖИВКОВА БАЛЪКЧИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.“Доброволци” № 15, ет.2, ап.25 – за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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

 

 2783-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.И/15/12.09.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете, което е с 85% 

трайно намалена работоспособност (ДЦП); живее на свободен наем при 

лоши комунално-битови условия; месечният доход се формира от заплатата 

й като “личен асистент” на сина си; наложителна е медикаментозна и 

двигателна рехабилитация на детето, която лицето не може да покрие с 

получаваните доходи), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на    300 лв. на     ИВАНКА 

ГИНКОВА СТАНЧЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул. “Горна студена” 

№ 58 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

 



 

2784-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Г/139/12.09.2005г. и на база социален статус 

(лицето е разведено; съжителства със сина си и внучката си в едностайно 

общинско жилище; лицето работи по НПСПОЗ; майката на внучката не 

живее в страната и не полага грижи за детето; ел.захранването в жилището 

й е прекъснато поради неплатени задължения), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200лв. на 

ГИРГИНА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

жк.“Вл.Варненчик” бл.406, вх.5, ет.1, ап.2 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 2785-10.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Н/122/13.09.2005г. и на база социален 

статус (лицето е с 51% трайно намалена работоспособност , самотна майка, 

с едно непълнолетно дете; доходът на семейството се формира от пенсията 

и месечните помощи за деца; от 2 години не са плащали разходи за вода, 

асансьор и данъци), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на НЕЛИ НЕНОВА 

МИХАЙЛОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул. “Ружа” бл.10, ет.6, ап.28   –  

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2786-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.К/135/07.09.20 г. и на база социален статус 

(лицето е с 80%  трайно намалена работоспособност; съжителства с сина и 

дъщеря си, които са самотни родители и се издържат от социални помощи; 

обитават нестабилна постройка, тип барака, при крайно мизерни условия; 

липсва обособен санитарен възел и течаща вода), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на 

КАТЯ КИРИЛОВА СИМЕОНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.“Георги 

Пеячевич” № 3 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

2787-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ СДЖ-5-94.К/10/09.09.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; през 

пролетта на т.г. е претърпяла хирургическа интервенция, за която е взела 



 

пари в заем; тъй като пенсията й надминава определения минимален доход, 

не подлежи на подпомагане за отопление за предстоящия зимен сезон), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на    250 лв. на  КАЛИНКА ИВАНОВА ТОДОРОВА - ЕГН 

**********, гр.Варна, жк.“Трошево” бл.36, вх.В, ет.4, ап.60 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

  2788-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ ОС-5-94.Й/6/29.08.2005г. и на база социален 

статус (лицето е разведено и има природена непълнолетна дъщеря; към 

момента е безработен; през последните няколко месеца е хоспитализиран 

няколкократно; чака освидетелстване от ТЕЛК), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на    200 лв. на     

ЙОРДАН ДИМИТРОВ АСЕНОВ - ЕГН **********, гр.Варна, жк. 

“Вл.Варненчик” бл.227, вх.6, ет.1, ап.181 – за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2789-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ ОС-5-94.Л/4/13.09.2005г. и на база социален статус 

(лицето е с 80% трайно намалена работоспособност; разведено; отглежда 

сама непълнолетната си дъщеря; доходът се формира от пенсия и семейни 

помощи за деца; обитава общинско жилище при лоши санитарно-хигиенни 

условия; има неизплатени задължения към ВиК), Общински съвет – Варна 

дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на     

ЛЮДМИЛА ХРИСТОВА ФИЛИПОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.“Ал.Рачински” № 8 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

 2790-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№ СДЖ-5-94.М/23/17.08.2005г. и на база социален 

статус (лицето има 3 непълнолетни деца; доходът му се формира от 

социални помощи; обитава двустайно жилище при лоши санитарно-

хигиенни условия; имат неизплатени задължения към Енергоснабдяване и 

ВиК), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на    250 лв. на     МИХАИЛ АТАНАСОВ ЯНЧЕВ - ЕГН 



 

**********, гр.Варна, ул. “Станислав Доспевски” № 7А – за задоволяване 

на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 

  2791-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Н/98/08.08.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е самотен родител с две непълнолетни деца; съжителства със 

сестра си, която е с над 90% трайно намалена работоспособност с чужда 

помощ, на която е и “личен асистент”; непълнолетните деца редовно 

посещават училище; обитават двустайно жилище при лоши санитарно-

хигиенни условия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на 250 лв. на НИКОЛИНКА 

АТАНАСОВА КОЛЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул.“Грамада” № 7 – 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2792-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.А/137/08.08.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е самотна майка с 3 непълнолетни деца; работи по Националната 

програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” (НПСПОЗ); не 

притежава собственост, която да бъде източник на доходи), Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 

на  250 лв. на     АВГУСТИНА РУМЯНОВА СТОЙКОВА - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул.“Д-р Селименски” № 105 – за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2793-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Н/107/23.08.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е семейно с две непълнолетни деца; обитават едностайно жилище 

при изключително лоши санитарно-хигиенни условия; през м.август 2005 г. 

при падане едно от децата е получило травма, вследствие на което е 

направена операция, за която са взети пари в заем), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на    250 

лв. на  НАДЕЖДА ХРИСТОВА СИМЕОНОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул.“Наум” № 97– за задоволяване на основни жизнени и 

комунално-битови потребности. 

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



 

 

2794-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.И/132/16.08.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е сирак; до навършване на пълнолетие е било настанено в 

ДОВДЛРГ “Княгиня Надежда”; към настоящия момент пребивава в 

Средношколско общежитие), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на    300 лв. на  ИВАН 

МАРИЯНОВ ЙОРДАНОВ - ЕГН **********, гр.Варна, ул.“Кракра” № 2 - 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2795-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№ СДЖ-5-94.К/6/12.08.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е с 83% ТНР; съжителства с две от пълнолетните си деца в 

едностайно жилище при лоши комунално-битови условия; доходът се 

формира единствено от пенсия; ползва лекарства, част от които не се 

реимбурсират от НЗОК), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 

отпусната еднократна помощ в размер на    200 лв. на КАРАКАШ ДЕМИР 

САЛИЕВ  - ЕГН **********, гр.Варна, ул.“Гривица” № 28 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2796-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Ю/23/30.08.2005г. и на база социален статус 

(лицето е самотна майка с две непълнолетни деца; живее на свободен наем; 

не притежава собственост, която да е източник на доходи; доходите се 

формират от социални помощи), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на  250 лв. на   ЮЛИЯНА 

АНДРЕЕВА СТОЯНОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк. “Възраждане” 

бл.13, вх.5, ет.8, ап.128– за задоволяване на основни жизнени и комунално-

битови потребности. 

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

 

 

2797-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.И/133/16.08.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е сирак; до навършване на пълнолетие е било настанено в 

ДОВДЛРГ “Княгиня Надежда”; към настоящия момент пребивава в 



 

Средношколско общежитие), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на ИВАН АНГЕЛОВ 

СПАСОВ - ЕГН **********, гр.Варна, ул.“Кракра” № 2– за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 

2798-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.О/7/23.08.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е сирак; до навършване на пълнолетие е било настанено в 

ДОВДЛРГ “Княгиня Надежда”; в края на м.август 2005 г. е отбил военната 

си служба; към настоящия момент не разполага със средства за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на   300 лв. на ОГНЯН ФАНОВ МИХАЙЛОВ - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул. “Кракра” № 2– за задоволяване на основни 

жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2799-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№ СДЖ-5-94.В/16/25.08.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е с 72% трайно намалена работоспособност; доходът й се 

формира единствено от  пенсия; живеят при лоши санитарно-хигиенни 

условия; ползва лекарства, част от които не се реимбурсират от НЗОК), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на 200 лв. на  ВЕНЕТА ДЕМИРОВА ХРИСТОВА - ЕГН 

**********, гр.Варна, ул.“Розова долина” № 40 – за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2800-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№ СДЖ-5-94.К/9/31.08.2005г. и на база социален статус 

(лицето работи по НПСПОЗ; настойник е на лицето Николай Недев 

Димитров, който е с 80%  трайно намалена работоспособност (ДЦП), който 

посещава ДДДМУИ “Св.Йоан Златоуст”; необходими са средства за 

балнеолечение и задоволяване на основни жизнени потребности), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на    200 лв. на КЪНЧО КОЛЕВ СТОЯНОВ - ЕГН 



 

**********, гр.Варна, ул.“Алеко Константинов” № 37– за задоволяване на 

основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

2801-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№ СДЖ-5-94.А/17/31.08.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е настойник на Арам Месроб Минасян с 80% трайно 

намалена работоспособност, който посещава ДДДМУИ “Св.Йоан 

Златоуст”, необходими са средства за балнеолечение и задоволяване на 

основни жизнени потребности), Общински съвет – Варна дава съгласие да 

бъде отпусната еднократна помощ в размер на  200 лв. на  АЛИСА 

АВРАМОВА НИНАСЯН - ЕГН **********, гр.Варна, ул.“Добротица” № 

29 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 

2802-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с вх.№ РД-5-94.Й/4/10.10.2005г. и на база социален статус 

(лицето е семейно, доходът се формира единствено от пенсията на двамата 

съпрузи; грижи се за внука си, чиято майка е починала през м.юни 2005 г., 

бащата не изплаща издръжка и не подпомага семейството, за лечението на 

дъщеря си и погребението семейството е взело пари в заем; към настоящия 

момент не може да покрие разходите по обучението на внука си), 

Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 

помощ в размер на    300 лв. на ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА - 

ЕГН **********, гр.Варна, ул.“Д-р Басанович” бл.11, ет.12, ап.68 – за 

задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 

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

 

 

 2803-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с  вх.№ ОС-5-94.Д/30/07.06.2005г. и на база социален 

статус (лицето е с 99% ТНР без чужда помощ; изтърпява присъда във 

Варненския затвор; в настоящия момент е с прекъсване на престоя по 

медицински причини; през м.април 2005 г. е претърпял операция, за която е 

взел пари в заем; съпругата му е безработна, с регистрация в Бюрото по 

труда), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 

еднократна помощ в размер на    200 лв. на  ДИМИТЪР ХРИСТОВ 

ДИМИТРОВ - ЕГН **********, гр.Варна, бул.“Св.Иван Рилски” бл.24, 



 

вх.Б, ет.3, ап.29– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности. 

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

 

2804-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№ ОС-5-94.В/35/18.11.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е инвалид 1-ва група с чужда помощ; съпруга чака освидетелстване 

от ТЕЛК; обитават дървена барака; доходът им се формира единствено от 

пенсия; ползват лекарства, част от които не се реимбурсират от НЗОК; имат 

неизплатени задължения към ВиК), Общински съвет – Варна дава съгласие 

да бъде отпусната еднократна помощ в размер на    500 лв. на     ВЕСКА 

ПЕТКОВА БОЙЧИНОВА - ЕГН **********, местност “Св.Никола” 25А – 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности.  

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

 

2805-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№ РД-5-6700/52/11.10.2005 г. и на база социален статус 

(лицето е с сърдечно заболяване придружено с рецидиви, поради което се 

затруднява финансовото състояние на семейството му), Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на    

1000 лв. на Илия Димитров Пенев – ЕГН **********, ул. “Котел” №1 ет.2; 

ап.1 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности.  

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

 

 2806-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 

във връзка с молба с № ОС-5-1000/69/28.11.2005 г. и на база социален 

статус (лицето е вдовица с 80 лв. пенсия, живее в ипотекираният си 

апартамент, няма странични доходи), Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  300 лв. на 

Василка Димитрова Иванова – ЕГН  **********, ж.к. “Младост” бл. 139; 

вх.1; ет.5; ап.14 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 

потребности.  

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

 

2807-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА и на 

база социален статус, Общински съвет – Варна взема решение да не отпуска 

финансова помощ на следните лица: 

 



 

1. ЯНКА ПЕЙЧЕВА КИРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, жк 

“Дружба” бл.1, вх.В, ет.1, ап.17; молба вх.№ СДЖ-5-94.Я/45/13.09.2005 г. - 

ОТКАЗ, тъй като лицето е получило еднократна помощ в размер на 150 лв. 

от Общински съвет-Варна с решение 1769-8, протокол 26 от 13.04.2005 г. 

/за – 29, против – 0, въздържали се – 3/ 

 

2. ДЕТЕЛИНА ДОБРЕВА ДОБРЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

жк “Възраждане” бл.54, вх.2, ет.3, ап.36, молба вх.№ СДЖ-5-

94.Д/6/10.08.2005 г. - ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало 

събитие и не отговаря на изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна 

парична помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали 

здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено важни 

потребности на лицата и семействата). Лицето е отказало предлагана работа 

като “Социален асистент” към Фондация “Съпричастие”. 

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

 

3. ГАНКА ЖЕЛЕВА ПЕТРОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул. 

“Иван Аксаков” № 35; молба вх.№ СДЖ-5-94.Г/7/15.09.2005 г. - ОТКАЗ, 

тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 

изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се 

отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 

комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 

семействата) 

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

 

4. СЕВИНЧ КАДИРОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, ул. “Найчо Цанов” № 81; молба вх.№ ОС-5-94.С/45/23.08.2005 г. - 

ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 

изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се 

отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 

комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 

семействата) 

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

 

5. МАРИЯ ПЕЙЧЕВА АТАНАСОВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул. “Народни будители” бл.77, вх.В, ет.7, ап.58; молба вх.№ ОС-5-

1000/48/22.08.2005 г. - ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало 

събитие и не отговаря на изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна 

парична помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали 



 

здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено важни 

потребности на лицата и семействата) 

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

 

6. КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КИРЧЕВ - ЕГН **********, гр.Варна, жк 

“Вл.Варнечик” бл.2, вх.1, ет.5, ап.23; молба вх.№ СДЖ-5-94.К/7/29.08.2005 

г. - ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 

изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се 

отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 

комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 

семействата) 

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

 

7. КРЪСТИНКА РАЙЧЕВА МИЛАДИНОВА - ЕГН **********, 

гр.Варна, жк “Възраждане” бл.43, вх.4, ап.71; молба вх.№ РД-5-

94.К/149/03.10.2005 г. - ОТКАЗ, тъй като лицето е получило еднократна 

помощ в размер на 200 лв. от Общински съвет-Варна с решение 1869-9, 

протокол 27 от 04.05.2005 г. 

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

 

8. СЛАВЧО СИЙКОВ МИХАЙЛОВ - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул.”Екзарх Йосиф” № 5; молба вх.№ ОС-5-94.С/44/12.08.2005 г. - ОТКАЗ, 

тъй като лицето не живее на посочения адрес и не може да бъде изготвена 

социална анкета. 

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

 

9. ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ДАРАКЧИЕВ - ЕГН **********, 

гр.Варна, местност “Евксиноград” ул.13, № 20; молба вх.№ СДЖ-5-

94.Е/11/29.08.2005 г. - ОТКАЗ, тъй като при няколкократните посещения 

лицето не е открито на посочения адрес и не може да бъде изготвена 

социална анкета. 

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

 

10.  НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ДИМОВА - ЕГН **********, гр.Варна, ул. 

“Никола Кънев” № 6, ет.6, ап.14; молба вх.№ СДЖ-5-94.Н/10/02.08.2005 г. - 

ОТКАЗ, тъй като по лична карта лицето е жител на гр. Първомай. 

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

 



 

11.  АЛИМЕ ИБРЯМОВА САЛИЕВА - ЕГН **********, гр.Варна, 

ул. “Банат” № 44; молба вх.№ СДЖ-5-94.А/13/06.07.2005 г. - ОТКАЗ, тъй 

като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на изискванията на 

чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се отпуска за 

задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 

комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 

семействата) 

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

 

12.  СНЕЖАНКА КИРИЛОВА АСЕНОВА - ЕГН **********, 

с.Каменар, ул. “Момина сълза” № 3; молба вх.№ СДЖ-5-94.С/7/04.04.2005 

г. - ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 

изискванията на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се 

отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 

комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 

семействата)  

/за – 30, 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 

№ 35 

от заседание проведено на 30.11.2005 г. 

по точка единадесета дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 

       - опрощаване на финансови задължения по молби от граждани до 

Президента на Република България; 

 - разглеждане на молби на граждани за освобождаване от такса 

битови отпадъци; 

 - неосвобождаване “Високотехнологичен бизнес инкубатор – Варна” 

от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за периода от 

26.04.2004 г. до 31.12.2005 г.; 

 - неосвобождаване на 50 обекта на територията на Община Варна на 

“Зърнени храни – гр. Силистра”-АД от заплащане на дължимата такса за 

битови отпадъци за 2005 г.; 

 - изменяне на решение на ОбС – Варна № 2577-2(34)/16.11.2005 г.; 

 - даване съгласие за закупуване на училищно обзавеждане, след 

провеждане на процедура за обществена поръчка по ЗОП, като средствата 

бъдат осигурени от § 52-00 “Придобиване ДМА” в дейност 322 

“Общообразователни училища” на актуализирания бюджет на Община 

Варна за 2005 г.; 

 - даване съгласие за опрощаване на неплатените в пълен размер такси 

за ползвани социални услуги от Домашен социален патронаж, съгласно 

приложен списък. 

 

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: 

 

2808-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 47 от 

Наредбата за приемането, изпълнението и отчитането на общинския 



 

бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна изменя свое решение 

№ 2577-2 от Протокол № 34/16.11.2005 г. както следва: 

 

в приходната част съгласно Приложение № 1: 

§ 85-00 “Общ. емисии”     от  16 046 314 лв.   на  15 059 891 лв.  

§ 93-00 “Друго финансиране”      -                      986 423 лв. 

 

в разходната част съгласно Приложение  № 2: 

 от д. 832 “Пътища” 

§ 52-00 “Придоб. ДМА”   от 15 000 000 лв.  на   14 013 577 лв. 

 в д. 322 “Общообразователни училища” 

 § 52-00 “Придоб. ДМА”   от         1 035 000 лв.  на 2 021 423 лв. 

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

 

2809-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 от ЗМСМА и във връзка 

с докладна записка с вх. № РД-5-9302(81)/25.10.2005 г. от Кмета на Община 

Варна, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде закупено училищно 

обзавеждане, след провеждане на процедура за обществена поръчка по 

ЗОП,  за сума в размер на 986 423 лв. с ДДС, като средствата бъдат 

осигурени от § 52-00 “Придобиване ДМА”  в дейност 322 

“Общообразователни училища” на актуализирания бюджет на Община 

Варна за 2005 година. 

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

 

2810-11. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 

от ЗМДТ и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 

СДЖ-5-9200(26)/15.11.2005 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

опрощаване на неплатените в пълен размер такси за ползвани социални 

услуги от Домашен социален патронаж на обща стойност 773,15 лв. 

(седемстотин седемдесет и три лв. и 15 ст.), съгласно приложен списък. 

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

 



 

 

 

2811-11. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с 

молба вх. № 94-00-1872/18.03.2004 г. и писмо вх. № 94-00-1872/22.04.2004 

г. от Администрацията на Президентството, Общински съвет – Варна 

предлага на Президента на Република България да опрости задължението на 

ВЯРА АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА от гр. Варна, ж.к. “Владислав 

Варненчик”, бл. 407, вх. 14, ет. 8, ап. 32. 

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

 

2812-11. 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-5-9200(150)/21.11.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава “Високотехнологичен бизнес 

инкубатор – Варна”, находящ се в гр. Варна, кв. “Аспарухово”, м. “Малка 

Чайка”, представляващ част от Лаборатория за аеродинамични изследвания 

към Института по хидро- и аеродинамика, включваща следните подобекти: 

- подобект  Инженерен корпус “А” със сутерен 378 кв.м. – 3 етажа; 

- подобект  Инженерен корпус “Б” със сутерен 392 кв.м. – 3 етажа; 

- трафопост – 392 кв.м., 1 етаж и прилежащ терен с площ 11 400 кв.м. 

от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за периода от 

26.04.2004 г. до 31.12.2005 г.   

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

 

2813-11. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.С(58)/21.11.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава СИЛВИЯ ИВАНОВА 

БАРЪМОВА от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006г.   

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

 

2814-11. 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.Р(26)/23.11.2005 г., 



 

Общински съвет – Варна не освобождава РАИСА ВЛАДИМИРОВА 

НЕНЧЕВА от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.   

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

 

2815-11. 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(31)/23.11.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава ПЕТРАНА СТОЯНОВА 

СЛАВЧЕВА от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006г.   

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

 

2816-11.  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. №.РД-5-94.Д(17)/11.02.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА 

ДОБРЕВА от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.   

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

 

2817-11.  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. №.РД-5-94.П(48)/19.04.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава ПАНДО СТЕФАНОВ 

АТАНАСОВ от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2004 

г. и 2005 г.   

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

 

2818-11.  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-5-2600(100)/28.10.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава 50 обекта на територията на 

Община Варна, район “Младост”, Западна промишлена зона - собственост 

на “Зърнени храни - гр. Силистра” АД от заплащане на дължимата такса за 

битови отпадъци за 2005 г.   

/за - 32, против – 0, въздържали се – 2/ 



 

 

2819-11. 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.В(31)/07.11.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА 

ЦВЕТКОВА и АЛЕКСАНДРА СПИРОВА МИХАЙЛОВА от заплащане на 

дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г.   

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

 

2820-11. 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-5-9100(105)/11.11.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава СТАНЧО РУСЕВ СТАНЧЕВ, 

МАРГАРИТА СТАНЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА и РОСЕН СТАНЧЕВ РУСЕВ 

от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.   

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

 

2821-11.  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. №.РД-5-94.Б(11)/14.11.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава БОНКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМОВА 

от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.   

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

 

2822-11. 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. №.РД-5-2600(565)/14.11.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава “ГАЛАТЕКС” АД със седалище и 

адрес на управление гр. Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Г. Стаматов” 1, 

представлявано от изпълнителния директор Николай Недялков Колев от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2005 г.   

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

 

2823-11. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 



 

Община Варна и във връзка с молба с вх. №.ОС-5-94.С(54)/14.11.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава СТОИЛ НИКОЛОВ СТОИЛОВ от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г.   

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

 

2824-11. 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.Н(25)/15.11.2005 г., 

Общински съвет – Варна не освобождава НЕВЕН МИЛЧЕВ МИТЕВСКИ от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г.   

/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 

№ 35 

от заседание проведено на 30.11.2005 г. 

по точка дванадесета дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Туризъм и търговия” относно: 

 - приемане изменение и допълнение на “Наредба за реда за 

провеждане на търговската дейност на територията на Община Варна”. 

 

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

2825-12. На основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх.№ РД-5-9302(84)/23.11.2005 г., Общински 

съвет – Варна приема изменение и допълнение на “Наредбата за реда за 

провеждане  на търговската дейност на територията на Община 

Варна”, както следва: 

 

1. В чл. 4 се заличава текстът: 

“се посещават масово и ” 

 

2. Изменя чл. 5 по следния начин: 

Заличава се досегашният текст на чл.5 от Наредбата и се заменя със 

следния текст: 

“Работното време на заведенията за хранене и развлечения се 

определя съгласно Наредбата за категоризирането на туристическите 

обекти както следва: 



 

ал. 1. Заведенията за хранене и питейните заведения – ресторанти, 

заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, 

коктейл–барове, кафе–барове – от 06.00 ч. до 24.00 ч., с изключение на тези 

на територията на хотелските комплекси. 

ал. 2. Дискотеки, пиано–барове, бар–казина, бар–вариетета и кафе–

клубове за клиенти с определени интереси – от 06.00 ч. до 04.00 ч. 

целогодишно. 

ал. 3. Работното време на всички останали заведения се определя от 

06.00 ч. до 24.00 ч. целогодишно. 

 

3. Чл.13, ал.2 се изменя по следния начин: 

“Всички управители на заведения за хранене и развлечения, работещи 

в интервала от 22.00 ч. до 04.00 ч са длъжни да осигурят необходимата 

контролна техника – метал детектор, стационарен или ръчен – за 

недопускане на лица с оръжие в обектите 

 

4.  В чл. 21 се заличава текстът “раздел II” /без чл.3/” 

 

5. Създава се нов чл. 24: 

ал. 1. В случаи на нарушения на санитарно хигиенните норми на шум, 

доказани чрез протокол, съставен от служители на РИОКОЗ съвместно със 

служители на отдел КТДТ  към Дирекция “ОООР” на Община Варна 

виновните лица се наказват с глоба от 500 лв., ако не подлежат на по-тежко 

наказание. 

ал. 2. В случай на констатирани нарушения на обществения ред в 

обектите и при повторно нарушение по ал.1 контролните органи  по чл.18 

съвместно с органите на РДВР пристъпват към незабавно прекратяване на 

дейността на обекта . 

 

6. Изменя чл. 23 по следния начин : 

В случаите на нарушения по чл. 4, чл. 5, чл. 7, чл. 8, чл. 10, чл. 11, 

чл.13, чл. 15, чл. 16, виновните лица се наказват с глоба от 100 до 500 лв., а 

при повторно нарушение контролните органи прекратяват дейността на 

обектите до отстраняване на нарушенията. 

 

 



 

7.Създава следните преходни разпоредби : 

 

§ 4. Настоящето изменение и допълнение на Наредбата влиза в сила 

от 01.01.2006 г. 

§ 5. Считано от 01.01.2006 г. се отменят издадените разрешения  за 

удължено работно време на заведения на територията на Община Варна. 

 

 /за – 30, против – 2, въздържали се – 5/ 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 


