
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 

№ 37/25.01.2006 г. 

по точка първа от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване представителя на Община Варна в 

Общото събрание на “Варна-Шеле”-ООД за участие в Общото събрание на 

съдружниците, насрочено за 26.01.2006 г. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 43 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3005-1. На основание чл. 7/1/ от Наредбата за реда за упражняване на 

правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на 

търговските дружества и във връзка с писмо вх. № ОС-6-2600(6)/17.01.2006 г. 

от “ВАРНА ШЕЛЕ ЕКОСЕРВИЗ”ООД, Общински съвет – Варна 

упълномощава представителя на Община Варна в Общото събрание на 

“ВАРНА ШЕЛЕ ЕКОСЕРВИЗ”ООД г-н Аврам Тодоров да участва в 

Общото събрание на дружеството, насрочено за 26.01.2006 г. и да гласува 

“за” извършване на продажба на следния имот, собственост на “ВАРНА 

ШЕЛЕ ЕКОСЕРВИЗ”ООД: земя с площ 4120 кв.м, находяща се в гр. Варна, 

р-н “Младост”, ул. “Андрей Сахаров” № 15, съставляваща поземлен имот № 

135 в кв. 12 по плана на 26-ти микрорайон на гр. Варна, ведно с всички 

подобрения в имота, както и находящите се в имота временни преместваеми 

съоръжения – навес КПП и барака – кантора битови услуги. 

Представителят на Община Варна в Общото събрание на “ВАРНА 

ШЕЛЕ ЕКОСЕРВИЗ”ООД г-н Аврам Тодоров да подпише протокола от 

проведеното Общо събрание при условие, че в него бъде включен следния 

текст: Общото събрание на “ВАРНА ШЕЛЕ ЕКОСЕРВИЗ”ООД задължава 

прокуристите на Дружеството при изповядване на сделката за продажба на 

горепосочения имот задължително да включат в нотариалния акт за 

продажба на имота следния текст: 



“Купувачът “АЙ ВИ СЕЙЛИНГС”ООД декларира, че е уведомен за 

заповед № Г-38/07.10.1992 г. на Кмета на Община Варна, съгласно която през 

част от продавания имот с площ от около 1220 кв.м е предвидено 

прокарването на улица /продължението на ул. “Флора/ с осеви точки – о.т. 66 

до о.т. 79 и е запознат с тази заповед. Купувачът се задължава да не възразява 

при осъществяване на отчуждителното производство за тази част от имота от 

Община Варна и да съдейства за реализиране на предвиденото мероприятие и 

за изграждането на предвидената по плана улица.” 

 

/за – 43, 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 

№ 37 

от заседание проведено на 25.01.2006 г. 

по точка втора от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 

- утвърждаване на комисия за провеждане на акредитационна 

процедура в “Диагностично-консултативен център ІV – Варна” ЕООД; 

- даване съгласие за бракуване скопичната част на рентгенов апарат 

“TUR D 700” в “Диагностично-консултативен център “Свети Иван Рилски”-

Аспарухово-Варна” ЕООД. 

- разглеждане на докладна записка вх. № ОС-6-9302(24)/25.01.2006 г.от 

доц. Ст. Маринчева – Директор на Дирекция “Здравно развитие” относно 

спешно осигуряване на гориво за “ДКЦ-І “Св.Клементина”-Варна”-ЕООД, 

“ДКЦ-ІІ “Св. Иван Рилски”-Аспарухово”-Варна”-ЕООД, “ДКЦ-ІІІ – Варна”-

ЕООД, “ДКЦ-ІV – Варна”-ЕООД, “ДКЦ-V “Св. Екатерина”-Варна”-ЕООД, 

“ДКЦ “Чайка”-Варна”-ЕООД, “СБАГАЛ “Проф.д-р Д. Стаматов”-Варна”-

ЕООД и МБАЛ “Св.Марина”. 

 

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 43 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3006-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6, ал.1 

НРУПСЧОВКТД и във връзка с предложение от д-р Свилен Андонов – 

управител на “Диагностично-консултативен център “Свети Иван Рилски”-

Аспарухово-Варна” ЕООД с вх. № ОС-5-7400(50)/23.12.2005 г., Общински 

съвет – Варна в качеството си  на упражняващ правата на едноличен 

собственик на капитала на дружеството дава съгласие скопичната част на 

рентгенов апарат “TUR D 700” да бъде бракувана като основно средство и 

унищожена по съответния законов ред. 



/за – 43, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

3007-2. На основание чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 ЗЛЗ, чл. 24 

от Наредба № 18/20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за 

акредитация на лечебните заведения и във връзка с писмо от управителя на 

“ДКЦ ІV-Варна” ЕООД с изх. № 69/18.01.2005 г.,  Общински съвет – Варна 

дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на “ДКЦ ІV-

Варна” ЕООД и съгласува комисия по самооценяване, както следва: 

- д-р Жасмина Тодорова – хирург; 

- д-р Марияна Бочева – алерголог; 

- Христина Бондокова – главна сестра и главна мед. сестра; 

- Радка Панайотова – гл. счетоводител; 

- Йорданка Бончева – специалист “ТРЗ и кадри”. 

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

 3008-2. Във връзка с докладна записка вх. № ОС-6-9302(24)/25.01.2006 

г. от доц. Ст. Маринчева – Директор на Дирекция “Здравно развитие”, 

Общински съвет – Варна решава да бъдат спешно осигурени суми за 

закупуване на гориво, както следва: 

 

 “ДКЦ-І “Св.Клементина”-Варна”-ЕООД    -   5 000 лв. 

“ДКЦ-ІІ “Св. Иван Рилски”-Аспарухово”-Варна”-ЕООД -   5 000 лв. 

“ДКЦ-ІІІ – Варна”-ЕООД      -   5 000 лв. 

“ДКЦ-ІV – Варна”-ЕООД      -   5 000 лв. 

“ДКЦ-V “Св. Екатерина”-Варна”-ЕООД    -   5 000 лв. 

“ДКЦ “Чайка”-Варна”-ЕООД      -   5 000 лв. 

“СБАГАЛ “Проф.д-р Д. Стаматов”-Варна”-ЕООД   - 50 000 лв. 

МБАЛ “Св.Марина” (за закупуване на газ)   - 30 000 лв. 

 

 /за – 42, 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 

№ 37 

от заседание проведено на 25.01.2006 г. 

по точка трета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 

 -   отмяна на  Решение на ОбС – Варна № 2520-4 по Протокол № 

45/09.04.2003 г.;   

        - намаляване на капитала на “Диагностично-консултативен център 

Чайка” ЕООД, със седалище гр. Варна и управление: гр. Варна, ул. “Никола 

Вапцаров” № 2;   

 - даване на съгласие за учредено възмездно право на  строеж за сграда, 

находяща се в  УПИ І-общ. обсл.  по плана на ж.к. “Младост” ІІ микрорайон – 

гр. Варна; 

- даване на съгласие за извършване продажба чрез конкурс на  

търговски обекти, находящи се в ТК “Младост”, “Панелче” , “Орехче” и “Вл. 

Варненчик”; 

- отмяна на Решение на ОбС - Варна № 2385-4 от Протокол на 

заседание проведено на 21.09.2005 г. и прекратяване на процедурата по него; 

- промяна на Решение № 2748-4 по Протокол № 35/30.11.2005 г. на 

Общински съвет – Варна; 

- продажба чрез търг  на имот представляващ УПИ ІX-9 с площ от 

250.00 кв.м., находящ се на ул. “Страхил Войвода” № 55, кв. 487 по плана на 

13-ти п.р. на гр. Варна; 

- промяна на Решение на ОбС - Варна № 1821-4 по Протокол № 27 от 

04.05.2005 г.; 

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

9200/875/18.12.2002 г., сключен с  ЕТ “КОРСАР 89 – РУМЕН ЗЛАТАНОВ” 

за ползване на имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Варна, 

ул. “Овчо поле” № 25; 

- даване на съгласие за сключване на анекс към Договор за наем № Д-3-

9200/628/25.07.2003 г., сключен с “Българо-германско културно дружество – 



Варна” за отдаване на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 

Варна, ул. “Воден” № 18; 

- предприемане на действия за прекратяване участието на Община 

Варна, като акционер във “Варнагаз” АД;   

 - даване на съгласие за закупуване на рентген на “Диагностично-

консултативен център “Чайка” ЕООД. 

 

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3009-3. На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА и писмо на Кмета 

на Община Варна с вх. № ОС-5-9302/173/16.09.2005 г. и приложенията към 

него, Общински съвет – Варна отменя  свое Решение № 2520-4 по Протокол 

№ 45/09.04.2003 г. 

  /за – 36, против – 1, въздържали се – 5/ 

 

3010-3-1. На основание  чл.21, ал.1, т.8  и т. 9 от  ЗМСМА, чл. 137, 

ал. 1, т. 1 и 4 и във връзка  с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 149-153 ТЗ и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-9300/69/23.08.2005 г., 

относно докладна записка  с рег. № РД -5-9303/209/19.05.2005 г. от Дирекция 

“Образование”, Общински съвет - Варна взема решение за намаляване на 

капитала на “Диагностично-консултативен център “Чайка” ЕООД, със 

седалище гр. Варна и управление: гр. Варна ул. “Никола Вапцаров”№ 2, 

вписано в Търговския регистър, воден при Варненски окръжен съд по ф.д. № 

442/2000 г., като на основание чл. 149, ал. 3, т. 1 ТЗ намалява стойността на 

дела на Община Варна в капитала на дружеството от 430 000 лв. на 314 700 

лв. 

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

 

3010-3-2. На основание  чл.21, ал.1, т.8  и т. 9 от  ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна изважда от капитала на “Диагностично-

консултативен център “Чайка” ЕООД имот, находящ се на ул. “Цани Гинчев” 

№6, АОС № 1005/02.03.1999 г., с балансова стойност 115 394 лв. към 

31.12.2005 г. по счетоводен баланс на дружеството, което е цел на 

намаляването на капитала. 



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

 

3010-3-3. За сметка на участието си в дружеството Община Варна 

внася допълнителна парична вноска в размер на 94 лв. до пълния размер на 

капитала от  314 700 лв. 

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

 

3010-3-4.  На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ и във връзка с 

извършеното намаляване на капитала, Общински съвет – Варна изменя чл. 5 

от Устава на дружеството, както следва:  

1. “Капиталът на дружеството е в размер на 314 700 лв.разпределен в 

3 147 дяла по 100 лв. всеки един, внесени изцяло като апортна вноска на 

Община Варна – едноличен собственик на капитала, по балансова стойност 

на ДМА, съгласно чл. 17, ал. 3 от ЗППДОП. Дружеството се явява 

правоприемник и наследява активите и пасивите по баланса на Курортна 

поликлиника “Чайка” – Варна. 

2. Стойността на непаричната вноска е определена по реда на Наредбата 

за оценка на имуществото на държавните и общински предприятия при 

образуването и преобразуването на еднолични търговски дружества с 

държавно имущество, приета с ПМС 179/1991 г.  

3. Стойността на непаричната вноска в капитала е в размер на 314 606 

лв. а паричната вноска е в размер на 94 лв.” 

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

 

3010-3-5. Общински съвет – Варна в качеството си на едноличен 

собственик на капитала на “Диагностично-консултативен център” Чайка” 

ЕООД задължава управителя на дружеството да предприеме необходимите 

действия за обнародване на решението за намаляване на капитала в ДВ, на 

основание чл. 150 от ТЗ, в седемдневен срок от датата на настоящото 

решение и за вписване на извършената промяна в Търговския регистър при 

Варненски окръжен съд, в седемдневен срок след изтичането на визирания в 

хипотезата на чл. 150, ал. 2 тримесечен срок, като приложи към заявлението 

за вписване актуален към тази дата Устав на дружеството. 

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

 

3010-3-6. Изваденият от капитала на “Диагностично-консултативен 

център  “Чайка” ЕООД недвижим имот, находящ се на ул. “Цани Гинчев” № 

6, АОС № 1005/02.03.1999 г., става собственост на Община Варна от датата 

на вписване на горепосочените промени. 



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

 

3010-3-7. На основание чл. 44, ал. 1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна задължава Кмета на Община Варна след приключване процедурата по 

изваждане от капитала на “Диагностично-консултативен център “Чайка” 

ЕООД на гореописания имот, да изготви мотивирано предложение до 

Общински съвет – Варна за обявяване за публична общинска собственост 

имот, находящ се на ул. “Цани Гинчев” № 6, АОС № 1005/02.03.1999 г., тъй 

като същият е придобил предназначението по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС. 

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

 

3010-3-8. На основание чл. 44, ал. 1,т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна, задължава Кмета на Община Варна след приключване процедурата по 

изваждане от капитала на “Диагностично-консултативен център “Чайка” 

ЕООД на имот общинска собственост, находящ се на ул. “Цани Гинчев” №6, 

да изготви мотивирано предложение до Общински съвет – Варна за 

предоставянето на горепосочения имот на основание чл. 12, ал.1 от ЗОС за 

управление на ЦДГ № 42 “Мир”  и за разливочна. 

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

 

3011-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6 

НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна, по предложение на д-р Йоргова – 

управител на “Диагностично-консултативен център “Чайка” ЕООД, дава 

принципно съгласие за закупуване на рентгенов апарат на стойност до 

100 000 лв. с бюджетни средства или извънбюджетни средства за 2006 г., 

като същият се предостави за ползване на “Диагностично-консултативен 

център “Чайка” ЕООД. 

/за – 30, против – 6, въздържали се – 3/ 

 

3012-3. На основание § 17, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл. 37, ал. 4, т.4 от   

ЗОС и чл. 100 ал. 1, т. 4, ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ и по предложение на 

Кмета на община Варна с вх. № ПНО-4-94.Ц/1/11.11.2005 г.,Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно право на  строеж за 

съществуващата едноетажна сграда, със застроена площ 10 кв. м., 

представляващо 2,6773 %  идеални части от правото на строеж върху 

общинска земя – 945,00 кв.м. ид.ч. от УПИ І-общ. обсл. – целия с площ 

1105,00 кв.м. в кв. 4 по плана на ж.к. “Младост” ІІ микрорайон – гр. Варна, 

АОС № 2352/10.05.2002 г. на ЕТ “Цецка Йорданова – Пламен” – гр. Варна. 



Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени за сумата от 1 950 лв., 

която е определена от лицензиран експерт-оценител. 

Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на заповед и 

сключването на договор с ЕТ “Цецка Йорданова – Пламен” – гр. Варна в 

съответствие с изискванията на чл. 37, ал. 2 от ЗОС. 

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

 

3013-3.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 

чл. 92 ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 

№ РД-5-9390/19/29.12.2005 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се 

извърши продажба чрез конкурс на следните търговски обекти: 

 

МОДУЛ № АОС ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС ЦЕНА/ЛВ. 

МОДУЛ № 69 АОС№ 2718/03г. ТК “МЛАДОСТ” 3637.00 

МОДУЛ № 31 АОС №  3002/04 г.  ТК “ПАНЕЛЧЕ” 3637.00 

МОДУЛ № 32 АОС №  3001/04 г. ТК “ПАНЕЛЧЕ” 5540.00 

МОДУЛ № 61 АОС №  3012/04 г. ТК “ПАНЕЛЧЕ” 4577.00 

МОДУЛ № 54 АОС №  3008/04 г. ТК “ПАНЕЛЧЕ” 4272.00 

МОДУЛ № 58 АОС № 3010/04 г. ТК “ПАНЕЛЧЕ” 4542.00 

МОДУЛ № 7 АОС № 2876/04 г.  ТК “ОРЕХЧЕ” 6377.00 

МОДУЛ № 27 АОС № 2890/04 г. ТК “ОРЕХЧЕ” 6206.00 

МОДУЛ № 30 АОС № 3096/04 г. ТК “ВЛ. ВАРНЕНЧИК” 8099.00 

МОДУЛ № 2 АОС № 3091/04 г. ТК “ВЛ. ВАРНЕНЧИК” 4256.00 

 

при ред и конкурсни условия посочени в Решение № 2058 по Протокол № 30 

от 08.07.2005 г. на Общински съвет – Варна. 

 

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

 

3014-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от 

ЗОС и в изпълнение на чл. 9, ал. 1 и при обстоятелствата на чл.11, ал.2, 

предл.2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 

ОС-5-9302/245/09.12.2005 г., Общински съвет – Варна  отменя свое Решение 

№ 2385-4 от Протокол № 32 от заседание, проведено на 21.09.2005 г. и 

прекратява процедурата по него. 

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

 

 

 



3015-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна изменя свое Решение № 2748-4 по Протокол № 35/30.11.2005 г. на 

Общински съвет – Варна като в частта “...определя краен срок за изпълнение 

на  решението до 30.01.2006 г.  ” да се чете “ ... определя краен срок за 

изпълнение на  решението до 15.02.2006 г.”   

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

 

 3016-3. На основание чл. 21, ал. 2, чл. 25, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна упълномощава Кмета на Община Варна, 

Председателя на Общинския съвет – Варна и трима общински съветници, 

избрани от Общински съвет – Варна заедно да проведат преговори с 

акционера “ОВЕРГАЗ ИНК.”АД относно увеличаване на дяловото участие на 

Община Варна в капитала на “Варнагаз”АД, както и относно възможността 

за издаване на привилегировани акции по реда на чл. 182 от Търговския 

закон /ТЗ/ в полза на акционера Община Варна, които да й осигурят 

гарантиран или допълнителен дивидент, както и други права, предвидени в 

ТЗ или устава на Дружеството. 

 Задължава Кмета на Община Варна и Председателя на Общински съвет 

– Варна да информират Общинския съвет за проведените преговори и 

резултатите от същите. 

 Общински съвет – Варна избира за участие в преговорите следните 

общински съветници:  

Георги Ташков 

Кремена Йорданова 

д-р Янко Станев 

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

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

3017-3. На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС 

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

9303/33/30.12.2005 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за продажба 

чрез търг срещу цена, представляваща определен на търга процент от  РЗП на 

сградата, предвидена за изграждане върху продавания терен /жилища, 

гаражи, търговски обекти и др./ или вече изградени жилищни или 

нежилищни имоти в същия подрайон с определеното на търга РЗП на имот – 

общинска собственост, представляващ УПИ ІX-9 с площ от 250.00 кв.м., 

находящ се на ул. “Страхил Войвода” № 55, кв. 487 по плана на 13-ти п.р. на 

гр. Варна. 



За описания имот е съставен АОС № 3351/25.04.2005 г. 

 Търгът да се проведе по ред, условия и начален процент РЗП, 

предложени от Кмета на Община Варна и приети от Общински съвет – 

Варна. 

/за – 20, против – 8, въздържали се – 8/ 

Решението не се приема. 
 

 3018-3. Общински съвет – Варна решава предложението за “Страхил 

Войвода” № 55 да се върне в ПК “Собственост и стопанство” за  

допълнително разглеждане. 
 /за – 30, против – 2, въздържали се – 0/ 

 

3019-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. №  РД-5-9300/84/16.12.2005 г., Общински 

съвет – Варна изменя свое Решение №1821-4 по Протокол № 27 от 04.05.2005 

г. като в частта “... дворно място 68 кв.м. ид.ч. от цялото с площ 235 кв.м.” да 

се чете “ ... 35 кв.м. ид.ч. от цялото с площ 102 кв.м....” съгласно АОС № 

1101/27.04.1999 г. 

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

 

3020-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 78, ал. 2 от ЗОС и 

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

Варна с вх. № Д-2-9200/875/29.12.2005 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие за сключване на анекс към Договор № Д-2-9200/875/18.12.2002 г., 

сключен с  ЕТ “КОРСАР 89 – РУМЕН ЗЛАТИНОВ” за ползване на имот-

частна общинска собственост, намиращ се в гр. Варна, ул. “Овчо поле” № 25, 

УПИ ІV-11, кв. 543 по плана на 14 п.р. на гр. Варна, представляващ земя с 

площ 255 кв.м. и изграден върху имота временен строеж “Автосалон” 

/ЕЛКОН/ - предмет на АОС 1787/10.05.2000 г., за удължаване срока на 

договор с 3 години, считано от датата на изтичане на договор № Д-2-

9200/875/18.12.2002 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна сключване на анекс към 

горепосочения договор, съгласно решение на Общински съвет – Варна. 

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

 

 

 

 

 



 

3021-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 78, ал. 2 от ЗОС и 

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

Варна с вх. № РД-5-9200/396/15.12.2005 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие за сключване на анекс към Договор за наем № Д-3-

9200/628/25.07.2003 г., сключен с “Българо-германско културно дружество – 

Варна” за отдаване на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 

Варна, ул. “Воден” № 18, представляващ помещение с площ 44 кв.м., 

разположено в партера на двуетажна масивна сграда – предмет на АОС № 

835/01.09.1998 г., за удължаване срока на договора на 6 години, считано от 

датата на сключване на Договор за наем № Д-3-9200/628/25.07.2003 г. 

Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на анекс към договора. 

/за – 28, 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 

№ 37 

от заседание проведено на 25.01.2006 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 

- приемане на анализ на правното състояние, информационен 

меморандум и приватизационна оценка на обект с открита процедура за 

приватизация, находящ се на ул.  “Св. Климент” № 18 - магазин; 

- приемане на решение за провеждане на процедура за приватизация на 

обект с открита процедура, находящ се на ул. “Св. Климент” № 18 – магазин. 

- финализиране на приватизационни процедури. 

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

следприватизационен контрол 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3022-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.5, ал.3 и чл.12, 

ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните 

оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, Общински съвет–

Варна приема анализ на правното състояние, информационен меморандум и 

приватизационна оценка, както следва: 

1. Анализ на правното състояние на общински нежилищен имот, 

находящ се в гр.Варна, ул.“Свети Климент” №18 по АОС 

№1948/12.12.2000г., изготвен от Иван Василев Карабоев – правоспособен 

юрист. 

2. Информационен меморандум и приватизационна оценка на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Свети Климент” №18 

по АОС №1948/12.12.2000г., изготвени от “Галакт” ООД – лицензиран 

оценител.  

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



3023-4. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, т.2 и 

чл.4, ал.2, чл.31, ал.1 и чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК във връзка с чл.2, ал.1, т.3, 

чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 

решение №2527-9-1/33/19,26.10.2005г. за откриване на процедура за 

приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

ул.“Свети Климент”  №18, по АОС №1948/12.12.2000г. и представляващ 

магазин със застроена площ 98,00кв.м., разположен в партера на 

четириетажен жилищен блок, състоящ се от зала, два склада и сервизно 

помещение, изба със светла площ 13,38кв.м. и 17,20% 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.“Свети Климент”  

№18 по АОС №1948/12.12.2000г. и представляващ магазин със застроена 

площ 98,00кв.м., разположен в партера на четириетажен жилищен блок, 

състоящ се от зала, два склада и сервизно помещение, изба със светла площ 

13,38кв.м. и 17,20% идеални части от общите части на сградата и от правото 

на строеж при начална тръжна цена 160 000лв. /сто и шестдесет хиляди лева/. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 

съдържащи: 

1. Заявление за участие. 

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

3. Информационен меморандум. 

4. Декларация за извършен оглед на обекта. 

5. Декларация за запознаване с тръжните условия. 

6. Декларация за конфиденциалност. 

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

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 

приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и 

за документите и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 5 000лв. /пет хиляди лева/. 

9. Депозит в размер на 16 000лв. /шестнадесет хиляди лева/, платими 

по сметка № 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 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 16 000лв. 

/шестнадесет 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 по данъчно–

осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 

агенция за приходите; 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 

14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 

14.9. декларация за конфиденциалност; 

14.10. 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 

14.11. декларация за данъчна регистрация – копие, заверено от 

съответното подразделение на Националната агенция за приходите и 



БУЛСТАТ – удостоверение от Агенция по вписванията /за юридически 

лица/; 

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

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

юридически лица/; 

14.13. 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, Тодор Мутафов, Аврам Тодоров и Петко Бойновски; резервни 

членове: Гергана Господинова и Ради Радев и възнаграждение, съгласно чл.8, 

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

членовете на комисията в размер 100лв. /сто лева/. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация за 

произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно Наредбата 

за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за 

контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на провеждането 

на търга. При непредставяне на декларацията или при непълнота на данните 

в нея спечелилия търга участник губи правото да сключи приватизационния 

договор. Договорът се сключва с участника, предложил следващата по 

размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат-довереника на Общински съвет – Варна 

проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 

съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 

декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен 



контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни, преди 

подписване на приложения към тръжната документация договор.  

VІ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 

подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 

търга участник след представяне на декларация за произхода на средствата и 

придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при търга цена. 

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

 

3024-4. 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  № 2750-5/35/ 30.11.2005г. и изготвен протокол от 19.01.2006г., 

касаещ проведен 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, 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 

“ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, данъчен 

№1030110117 и БУЛСТАТ:103259183, с управител и представляващ Григор 

Георгиев Фиданов – ЕГН: **********. 

2. Общинският съвет – Варна упълномощава Председателя на 

Общински 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, 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 с “ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, данъчен 

№1030110117 и БУЛСТАТ:103259183, с управител и представляващ Григор 

Георгиев Фиданов – ЕГН: **********, при заплащане на цена в размер на 

130 000лв. /сто и тридесет хиляди лева/, платима преди сключване на 

договора, без използване на други законни платежни средства и след 

представяне на декларация за произход на средствата. 

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

3025-4. 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  №2751-5/35/ 30.11.2005г. и изготвен протокол от 19.01.2006г., 

касаещ проведен 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, 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 

ИВАН КОНСТАНТИНОВ КОНСТАНТИНОВ – ЕГН:********** и лична 

карта №108571725, издадена на 21.04.2000г. 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, 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 с ИВАН КОНСТАНТИНОВ КОНСТАНТИНОВ – ЕГН: 

********** и лична карта №-------, издадена на 21.04.2000г. от МВР – Варна, 

при заплащане на цена в размер на 80 000лв. /осемдесет хиляди лева/, 

платима преди сключване на договора, без използване на други законни 

платежни средства и след представяне на декларация за произход на 

средствата. 

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

 

3026-4. 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  №2753-5/35/ 30.11.2005г. и изготвен протокол от 20.01.2006г., 

касаещ проведен 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., 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 

ЯВОР МАРТИНОВ КИДИКОВ – ЕГН:********** и лична карта №----------, 

издадена на 04.02.2000г. от МВР – Пловдив. 

2. Общинският съвет – Варна упълномощава Председателя на 

Общински 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, ж.к.“Младост” до блок 157 по АОС №373/05.10.1997г. и 

представляващ магазин със застроена площ 200,00кв.м. с ЯВОР МАРТИНОВ 

КИДИКОВ– ЕГН:6411215407 и лична карта №----------, издадена на 

04.02.2000г. от МВР– Пловдив, при заплащане на цена в размер на 55 000лв. 

/петдесет и пет хиляди лева/, платима преди сключване на договора, без 

използване на други законни платежни средства и след представяне на 

декларация за произход на средствата. 

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

 

3027-4. 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  №2754-5/35/30.11.2005г. и изготвен протокол от 23.01.2006г., 

касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за приватизация на 

общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Габрово” №5, по 

АОС №3320/14.06.2005г. и представляващ магазин, състоящ се от търговска 

зала и санитарен възел със застроена площ 64,00кв.м.; изба с площ 

49,20кв.м.; стълбище, свързващо магазина с избата със застроена площ 

10,60кв.м. и 54,28% идеални части от общите части на сградата и от дворното 

място, цялото с площ 74,60кв.м., в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от 

ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 

“ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, данъчен 

№1030110117 и БУЛСТАТ: 103259183, с управител и представляващ Григор 

Георгиев Фиданов – ЕГН:**********. 

2. Общинският съвет – Варна упълномощава Председателя на 

Общински 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, 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. с “ХОТЕЛСКО 

МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ” ЕООД, данъчен №1030110117 и 

БУЛСТАТ:103259183, с управител и представляващ Григор Георгиев 

Фиданов – ЕГН: **********, при заплащане на цена в размер на 130 000лв. 

/сто и тридесет хиляди лева/, платима преди сключване на договора, без 

използване на други законни платежни средства и след представяне на 

декларация за произход на средствата. 

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



 

3028-4. 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  №2755-5/35/30.11.2005г. и изготвен протокол от 23.01.2006г., 

касаещ проведен 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., 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 

“МАТЕКС” ЕООД, данъчен №4030032697 и БУЛСТАТ:103929192, с 

управител и представляващ Цветан Христов Атанасов – ЕГН:**********. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на 

Общински 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 

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. с “МАТЕКС” 

ЕООД, данъчен №4030032697 и БУЛСТАТ:103929192, с управител и 

представляващ Цветан Христов Атанасов – ЕГН:**********, при заплащане 

на цена в размер на 20 000лв. /двадесет хиляди лева/, платима преди 

сключване на договора, без използване на други законни платежни средства 

и след представяне на декларация за произход на средствата. 

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

 

3029-4. 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  № 2756-5/35/ 30.11.2005г. и изготвен протокол от 24.01.2006г., 

касаещ проведен публичен търг с явно наддаване за приватизация на 

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

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

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

избен етаж, от таван и от дворно място, цялото с площ 371,00кв.м., в 

качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна 

реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 

“МИСТРАЛ ЕМ” ЕООД, данъчен №1033172008 и БУЛСТАТ:103814521, с 

управител и представляващ Деница Костова Димова – ЕГН:**********. 



2. Общинският съвет – Варна упълномощава Председателя на 

Общински 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, бул.“Княз Борис І” № 46, по АОС №3211/17.11.2004 год. и 

представляващ кафе–бар със застроена площ 102,70кв.м. и 16,34% идеални 

части от общите части на сградата, от избен етаж, от таван и от дворно място, 

цялото с площ 371,00кв.м. с участника “МИСТРАЛ ЕМ” ЕООД, данъчен 

№1033172008 и БУЛСТАТ:103814521, с управител и представляващ Деница 

Костова Димова – ЕГН:**********, при заплащане на цена в размер на 1 690 

000лв. /един милион шестстотин и деветдесет хиляди лева/, платима преди 

сключване на договора, без използване на други законни платежни средства 

и след представяне на декларация за произход на средствата. 

 

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

 

 

 

 

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 

№ 37 

от заседание проведено на 25.01.2006 г. 

по точка пета от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 

 

Пламен НАЧКОВ  

Уважаеми господин Йорданов, бях направил едно питане, за което 

получих отговор на 01.07.2005 г., което касае фирмата “Джаки -83” ЕООД. 

С този отговор съм информиран, че е образувано дело № 285 от 2005 г., че 

по делото е даден ход. С настоящото питане искам да Ви помоля да получа 

информация за хода на делото и ако има съдебно решение за предприетите 

действия по изпълнение на съдебното решение. Това е едното ми питане. 

Второто ми питане е по отношение на констатирани от мене слабости по 

отношение на преписките, които се подават от служителите и Ви се 

поднасят за подпис. Нямаше да го коментирам тоя въпрос пред Вас, ако не 

беше и днешния крещящ случай в една от преписките, която Вие сте 

подписали. Това е преписка от 14.12.2005 г. предложение за изграждане на 

мемориален паметник на декоративното и парково изкуство на украинските 

войни в Морската градина. Значи, това, този който го е писал служител, аз 

считам, че Ви е подвел, тъй като е ползвал може би някакъв стар макет като 

е писал писмото. Морската градина действително е паметник на 

декоративното и парково изкуство, но след това в изложението се вижда, че 

желанието както на църквата, на физически и юридически лица, кметовете 

на районите е да се направи малък параклис, който да възпоменава 

храбростта на украинските войни в Морската градина. Значи, ако такива 

слабости се допускат в една администрация като Варна, аз считам, че се 

занижава качеството, а тези преписки излизат и в публичното пространство. 

И считам, че е крайно време да се вземат дисциплинарни мерки спрямо 

служители, които Ви подвеждат с преписките. 

 

 



Даринка БОЖИНОВА 

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмете, 

шестнадесет дена назад във времето Дарик радио – Варна прави интервю с 

районния кмет на район “Владислав Варненчик” госпожа Христа Маринова. 

На въпроса на журналиста дали Кмета на района знае дали има места, 

където се продават наркотици, госпожа Маринова отговаря по следният 

начин: “Да казаха ми хората, че в ромската махала се продават наркотици, 

както и около училище “Яворов”. Това е един изключително сериозен и 

тревожен сигнал имайки предвид, че двете институции училище “Яворов” и 

районната администрация са ситуирани една срещу друга, което логически 

означава, че наркотици се продават пред сградата на районната 

администрация във “Владислав Варненчик”. Това силно обезпокои 

живущите в район “Владислав Варненчик” и най-вече родителите, чиито 

деца са в подрастваща възраст по отношение на тяхната сигурност. В тази 

връзка е и моят въпрос: Моля Ви, да ми отговорите какви са мерките, които 

взема Община Варна и респективно администрацията за борба с 

наркодилърите, има ли такива хванати, ограничена ли е продажбата на 

наркотици и разбира се не на последно място каква е превантивната работа, 

която се извършва в тази посока? Благодаря Ви. 

 

Янко КОРЕНЧЕВ 

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмете, 

уважаеми колеги съветници. Преди 30 години като директор на едно от 

големите варненски училища взимах сам решенията кога децата да бъдат 

пуснати във ваканция, с нетърпение чакаха, но за нас беше по-важно 

здравето. Аз Ви поздравявам с това решение, което даде тон на цяла 

България, че Кметовете на градовете са тези хора, които носят 

отговорността и те са на среща да я защитят. През този период от предната 

сесия в пространството започнаха да се дискутират и това не е лошо 

предстои сесия по образованието въпросите, свързани с оптимизацията на 

мрежата. Мен ми се иска като общински съветник, като член на комисията 

по образование а ще представлява интерес и за останалите колеги, ние да 

получим една информация, тя разбира се ще бъде одобрена от всички нас на 

сесията, какво се предвижда в това отношение? Мен ми се струва, че беше 

объркан подхода за анализиране на този въпрос и не случайно той 

забуксува. Смятам, че на първо място трябва и вероятно ще се произнесе 

администрацията и от там нататък всички, всички наши инсинуации или 

активност ще загубят своето значение. Тези хора в администрацията са 

специалисти, ние на тях им вярваме. Това е моето становище. Аз си ги водя 

нещата, Вие помагате, аз участвам в решаването на редица въпроси. 



 Но един дребен въпрос, защото виждам вече, че е дребен – ако 

Варна днес спокойно посрещна студа и трябва да кажа, че ние хората 

живеещи в райони, които миналата година бяха поставени в тежко 

състояние, днес, вчера, мисля и в останалите дни, виждам каква е 

организацията - сверяваме си часовниците примерно с автобусите на “Делта 

кар” и с фирмата по чистотата “Титан”. Всичко е точно значи - няма 

снегове, няма ниски температури, живота продължава, както е в мечтаното 

от нас, когато цитирахме миналата година някои северни страни. Отново Ви 

напомням. Вие ми отговорихте за залата и нейната модернизация, че ще 

стане тази година, ще стане. Аз тази дума мисля, че и Вие не я харесвате 

“ще стане”. Заедно може да се планира и да започнем още напролет, 

напролет при нормални условия както днеска отоплена зала. Е, имахме един 

фал, без фалове нещо не минаваме се в тая зала, че нямахме малко 

осветление, но вероятно и това ще се избегне. Съветниците, а те 

заслужават, както и варненци заслужават и виждате, че обстановката е 

спокойна в нашия град. Пък нека си духат ветровете, нека да се заледява 

Аспарухов мост - когато и днеска минавам има течност, която създава 

условия за шофьорите.  

На следващо място - гледам районните кметове са тук, разбирам 

тяхната отговорност, на въпроса те ще разполагат ли със съвременни 

автомобили, нови, отговора беше: да, предвиждаме за тази година. Мисля, 

че тези хора заслужават, защото сега си представям, ако има сигнал в район 

“Аспарухово” и кмета реагира, как ще стигне до точното място с този  стар 

автомобил и всички останали.  

На следващо място, искам като учител да се извиня и от името на 

господин Севастиянов за това, което каза. Той е възпитан и добър човек. 

Случайно вероятно се изпусна и каза тази дума. Аз я поемам като общински 

съветник, с цялата си отговорност като учител, защото телевизия гледат и 

нашите деца, гледат и нашите внуци, гледат всички. Нямаме право, 

независимо в какво състояние сме, за подобни реплики. Благодаря. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ: 

Със самото поставяне на въпроса за “Джаки” – съдебното дело, да се 

счита към Владо Кънчев да предостави информация за хода на делото: ако е 

приключило – със съответното решение, ако не е приключило с място на 

делото между инстанциите, изобщо информация за хода на делото.  

По отношение на паметника, на другия въпрос на господин Начков, 

разбирам, че терминологично не е прецизна ситуацията. Идеята е, мисля, че 

е известна на варненската общественост между губернаторите на двете 

области, в присъствието на губернатора на Одеска област се направи 



първата копка. Волята за изграждане на паметник при разграничаване освен 

на държавите и на историята,  и на участието на съответните народи в 

Освободителната война на България - това е целта, това е волята и мисля, че 

тя трябва да бъде водеща. Ако има терминологично несъвършенство, 

благодаря за забележката, правя непрекъснато опити това да се 

усъвършенства като работа на администрацията.  

Наркодилърите - Вашия  въпрос, схващам в по-широка рамка като 

систематичното място на община Варна в цялостната борба с наркотиците и 

мога да заръчам да Ви се изготви подробна справка за реалното място в 

двете сфери на Община Варна – превенция и лечение, има с какво да се 

похвалим, реални резултати, реално предприети стъпки. Резултатите са 

един по-късен етап, но стъпките са водещи и ние ги имаме; безусловно мога 

да кажа, че сериозни стъпки са направени. Но тъй като стана дума какво 

правите във войната с наркодилърите затова казвам, че Вашия въпрос е по-

скоро въпроса за методическото място на Община Варна, което преди 

всичко е в превенция и лечение, а в борбата с наркодилърите - това е вече 

един малко по-другаде отправен въпрос, относно реалната борба. Всички 

сме свидетели на променливия, труден бих казал път, който държавата 

върви в борбата с тези (нищо, че се борят наркодилърите помежду си), 

държавата как се бори с тях и този въпрос опитах се да го доразширя за 

ролята на Община Варна, а по отношение на войната с наркодилърите ще 

бъдем единодушни, мисля, че и органите, които са призовани да го правят 

имат също такава воля. Друго не мога да кажа за наркодилърите. 

Сега, не се постави въпроса за “Златни пясъци”, но използвам 

рубриката да отговоря на въпросите, които прозвучаха на комисиите, в 

обществото и т.н. Прозвучаха въпроси за законосъобразност на заповедта, 

да можело да бъде отменена, защо сега, а защо не и други части. Редно е да 

се даде отговор. Аз ще го дам на нарочна пресконференция, но и сега да Ви 

уведомя, използвам случая, че сте заедно общинските съветници да Ви 

кажа: 

 Началния момент на тази заповед на законно основание става 

броени дни, часове мога да кажа след като получих това правомощие. 

Затова в този момент. Вероятно си спомняте, неуспеха на всички мои други 

заповеди все в тази посока, но на липса на законово основание. Каква беше 

участта им? Съда ги събаряше. Какъв беше смисъла, тогава ще запитате. 

Естествено - тази дискусия - да има ясно изразени позиции и отговорност за 

това, което става в курортните комплекси. Затова бяха издавани. Третия 

момент – инвеститорите. Сега ще Ви кажа кои са инвеститорите. Къде е 

бизнеса? Седем са исканията, които чакат, т.е. са засегнати от тази заповед. 

Забранявам от трети и т.н. издаването на строителни разрешения. Седем са 



фирмите, мога да Ви ги прочета. Бизнеса не са тези седем инвеститора и те, 

и те, но в случая съпоставяме, колко и кои. Първо, това са варненци, знаете 

ги колко са. Пряко или косвено всичките имаме облага от това, че 

курортните ни комплекси привличат туристи. Това е първото, водещо. 

Второто, това са единия милион хора, които дойдоха в тези комплекси, 

задължително. Трето, тъй като говорим за подкрепа на бизнеса, сега ще Ви 

кажа становището на самия бизнес по отношение на моята заповед. Ще Ви 

ги цитирам и ще приключа с едно писмо на “Вода и канал”, което и Вие сте 

искали, би трябвало да сте го получили: 

Българска строителна камара, подписано от Пламен Андреев, 

безусловно се подкрепя заповедта за спиране издаване на строителни 

разрешения; 

Ръководството на “Туи” за България и Румъния, ръководството 

еднозначно, категорично подкрепя издаването на тази заповед. За бизнеса 

говорим; 

Говорим за Съюз на собствениците за развитие на к.к. “Златни 

пясъци”. Категорично, изцяло подкрепя издадените, цитираните по-горе 

заповеди;  

Варненска асоциация на ресторантьори и хотелиери, еднозначно, 

категорично подкрепя тази заповед;  

Камарата на туристите, на туризма, еднозначно и категорично 

подкрепя издадената заповед; 

Съюз на хотелиерите на “Златни пясъци”, категорично се подкрепя; 

 Търси се продължение на диалога с държавата за финансиране и 

изграждане на пречиствателна станция. Ето това е бизнеса. Това е, което 

еднозначно и категорично подкрепя тази заповед. Тя може да бъде 

отменена, но създалата се опасност – не. Това трябва да бъде ясно на всеки. 

Това е бизнеса, сериозния. И другото е бизнес, но той както е казано в 

заповедта временно ще изчака до изграждането на тази пречиствателна 

станция.  

Беше поставен въпроса защо само на “Златни пясъци” и мисля, че 

той основателно прозвуча в пространството. Попитах ръководството на 

“Вода и канал” и в писмото до тях, от тях на моя въпрос е казано, че 

заповедта по принцип е навременна, но настояваме същата да бъде 

разширена, като към нея бъдат включени всички останали територии, които 

се отводняват – к.к. “Чайка”, “Ален мак”, местност “Кабакум” и “Ривиера”. 

Това е дадено в тяхното становище. За мен то е водещо. И от сега казвам, 

ако искате вземете становище по въпроса да не бъдат пост фактум нещата 

по комисии да се гледат, имате възможност да го сторите и сега. Това дава 

отговор, технически компетентния, технически компетентното становище 



дава отговор на въпроса кои трябва да бъдат засегнати области, където тази 

забрана да се отнася. Тя трябва да бъде разширена. Така излиза от това 

писмо. Това исках да Ви информирам, че не бива да се създава впечатление, 

че се преследва бизнеса.  

Имах среща със строителната камара. Хората не реагират за това. 

Възприеха забележката, че унищожаването на националния парк “Златни 

пясъци” е резултат на строителната дейност, начина на извършване на 

строителната дейност, не се оспорва строителната дейност по принцип. Не е 

и работа на строителните фирми да коментират тази заповед, тъй като 

техния предмет на дейност е съвсем друг. А и днес ще имате възможност да 

разгледате моите предложения за една трансформация на тази дирекция. 

Коментираха се и други заповеди. Допълнени са. Двете заповеди за 

строителните разрешения са с възможност там където се иска строително 

разрешение за изграждане на инфраструктура, до изграждане, за 

изграждане на обекти, които имат отношение към здравеопазването, 

сигурността на хората, водно-спасителната дейност да бъдат изградени.  

А по отношение на невъзможността да бъдат замествани произволно 

районните архитекти след консултация с господин Ташков, заповедта е 

факт, тя е допълнена и ако отсъствието на титуляра на правото е повече от 

три дни, с оглед еднодневния срок за издаване на строителното разрешение, 

районния кмет издава поименна заповед за неговото заместване. И това 

може да бъде извършено и предварително в случай, че влезе в действие 

хипотезата отсъствие повече от три дни -предварително да бъде ясен 

човека, който носи отговорността за издаденото строително разрешение. 

Мотив за постъпка в тази насока ми дадоха проверките на този етап където 

виждам, че всички строителни разрешения издадени за обекти, които 

предизвикаха общественото недоволство като правило са подписани със 

запетайка. В такъв случай трябва отговорността да се носи поименно и 

лично на длъжностното лице, ако трябва със заповед на районния архитект, 

кмет, архитект, моя заповед, главен архитект на Община Варна.  

Приключвам с информацията, като казвам, че изчаквайки 

националното законодателство, реагирайки на проблемите, които са 

създадени може да се каже, че създадохме собствен клон на някакво 

нормативно уреждане на тези отношения все по повод на строителния хаос, 

за което съм разпоредил да бъде извършено обучение и на районите и на 

нашата администрация да са в течение и за зелените площи, и за 

приемателните комисии. Много са актовете, но те са систематизирани. На 

всеки, който се интересува бих могъл да ги дам. Всеки случай, ако някой 

твърди, че заповедта е незаконосъобразна, аз го призовавам да стори това 



пред съда. Нека съда да се произнесе и от там нататък да продължим 

разговорите на база на тази информация, която сега Ви изнесох.  

 

Красен ЖЕЛЕЗОВ 

Значи, аз нямаше да отправям питане към господин Кмета, защото в 

заседанието на последната комисия по точката, която Кмета по 

самоинициатива е започнал да докладва пред Общинския съвет, трябваше 

да намери  приложение в дневния ред на заседание на Общинския съвет 

след като ни бъде предоставена тази информация, с която той явно 

разполага вече. Това го каза инж. Ташков. И затова аз сутринта съзирайки, 

че го няма в дневния ред не го предложих да влезе, имайки наблюдение, че 

ще се гледа в едно последващо заседание като точно контрол на 

административния акт, заповедта, тъй като по Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общинския съвет има този 

контрол да, ако има незаконосъобразни актове на Кмета издадени в 

нарушение на негови решения в каквато хипотеза сме тук.  

Моя въпрос към Кмета тогава е, защото този дебат е възникнал нали 

и не очаквах такова питане, а то няма такова питане всъщност - да се 

аргументира освен изнесените по целесъобразност фактически основания, 

защо счита той, че заповедта му е законосъобразна. Настоявам за отговор в 

момента. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ 

Не чух аргументи защо е незаконосъобразна. Не случайно поканих, 

който желае да отиде да я обжалва, да се произнесе съда и не случайно 

казах, че отмяната на тази заповед не отменя тежките последици. Вие ми 

отговорете защо трябва да се предпоставя пред обществения интерес, 

интереса на тези шест или седем инвеститори. Вие ще кажете, съпоставят се 

нещата. Опитвам се да разширя мотивацията на моята заповед. 

Информацията защо не е стигнала до Вас не мога да кажа, но тя е 

адресирана в две посоки. В нея първо е дадена капацитетната възможност 

на пречиствателната станция, която и в максималните си размери е отдавна 

надхвърлена. Друг мотив е основанието за издаване на строителни 

разрешения чрез изграждане на собствени пречиствателни станции. 

Двадесет такива са издадени и нито едно такова не е изградено - това е 

другия мотив, което допълнително утежнява ситуацията с капацитета на 

пречиствателната станция. А пък Вие, ако искате водете какъвто и да е спор 

по отношение на законосъобразност. Стъпил съм на правомощие, което ми 

е дадено от закона. Ако трябва да се прецизира нещо, то ще бъде сторено, 

но никак няма да се измени на духа, за който става дума, духа, който носи 



тази заповед. И тъй като дебата е публичен и публичния му ефект е особено 

важен, припомням за становището на бизнеса, защото и Вие, и 

администрацията трябва да се стреми в своите ограничителни стъпки да не 

пречи на хората, които създават реален продукт, дават хляб, плащат данъци, 

осигуряват работни места. Няма такава опасност, видно от становища на 

всички професионални организации, които имат защита, за цел защита на 

членовете, интересите на своите членове, но и бизнеса като цяло.  

 

Красен ЖЕЛЕЗОВ 

Уважаеми господин Кмете, съобразно действащия Правилник на 

Общински съвет, категорично заявявам, че не съм съгласен, не съм доволен 

от Вашия отговор.  

Тази заповед подлежи на контрол от Общинския съвет и съгласно 

правомощията му – чл. 45 от ЗМСМА, той може да отмени 

незаконосъобразни актове на Кмета, които противоречат на решения, 

цитирам дословно на Общинския съвет, взети от Общинския съвет. 

Позовавам се на три решения на Общинския съвет – град Варна: 

  Протокол № 46/21.05.2003 г., решение 2663 няма да ги цитирам 

като номера: На основание чл. 13, ал. 1 от ЗУТ приема "Специфични 

правила и нормативи за прилагане на ПРЗ на к.к. "Златни пясъци" и 

предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да 

ги одобри.  

Гласуване: за –33; против - 0; въздържали се - 0. 

Тук искам да отворя една скоба и да кажа, че и тези Специфични 

правила и норми на застрояване се предлагат от Кмета на Община Варна. 

Второ решение: “Приема проекта за актуализация на ПРЗ на к.к. 

"Златни пясъци", като одобряването му съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ се 

извърши след провеждане на процедурата по неговото обнародване в 

Държавен вестник по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и изпълнение на решение № 1” – 

предходното решение. Чл. 129 са правомощия на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството.  

Значи, пред нас се предлагат Специфични правила и норми на 

застрояване, приемаме ги от Кмета предложени, приемаме план за 

актуализация – две години се чака на “Златни пясъци”, одобряваме ние, 

одобряваме, приемаме актуализацията, пардон не одобряваме, да сме точни 

- приемаме актуализация след което този план се обнародва в ДВ, след 

което се одобрява от – забележете - от Министъра на регионалното развитие 

и благоустройството, след което се обнародва в ДВ втори път. Изтича 

процедурата и започва да се строи. Общинския съвет и тази комисия по 

архитектура начело с уважавания от мен арх. Ташков, под неговото вещо 



ръководство на тази комисия, това го казвам сериозно съобрази, че този 

план на застрояване наистина ще има така проблеми с пречиствателна 

станция и канализация, предвид капацитета. Във връзка с това Общинския 

съвет е реагирал преждевременно и от 2003 г. май месец, става вече 3 

години, като е взел едно пожелателно решение, с което община Варна 

съвместно с Областна администрация и МРРБ да се предприемат мерки за 

решаване проблемите на инженерната инфраструктура и реконструкцията 

на водопровод Варна - Златни пясъци и на ПСОВ на к.к. "Златни пясъци" с 

цел осигуряване на поетапното им изграждане”. Това нещо три години не е 

сторено. На “Слънчев бряг” регионалното развитие съвместно с другите 

институции построиха такава пречиствателна станция, защото това е 

задължение, тъй като собствеността е на “В и К” и на други такива 

дружества съвместно с принципала им, тяхна е собствеността и 

инженерната инфраструктура е тяхна собственост - да изгради такива 

пречиствателни станции.  

Ето защо аз считам, че тази заповед е издадена в нарушение на 

Общинския съвет, решение на Общинския съвет.  

На следващо место защо – съгласно разпоредбата на ЗУТ, а именно 

чл. 194 - посочени са хипотезите в която може да се спира, но не повече от 

две години действие на план. Значи първо в тази заповед няма упоменат 

срок, на следващо место по аргумент на противното основание считам, че 

след като Министъра на регионалното развитие и благоустройството е 

компетентния да одобри този план, той може да издаде заповед за неговото 

спиране. На следващо место бяха посочени 6 института, а аз казвам, че още 

60 института не са се произнесли по този въпрос, а те мълчаливо са 

съгласни с този план, защо? Защото беше доказано, че само 2 % по 

Специфичните правила и норми на застрояване и Общия устройствен план 

от действащия план на “Златни пясъци” , само 2 % не е изпълнено 

строителството на “Златния пясъци”, което не би довело до драстични 

нарушения в системата. Нещо повече, беше аргументирано, че 

преустройството на “Златни пясъци”, тази заповед дори спира и 

преустройството. Едно боядисване, промяна на стаи от една на четири и 

беше даден пример, че от 400 бани в хотел “Х” сега съществуват в 

следствие на това преустройство 160 бани, които са обособени като 

апартаменти, а не като единични стаи, които намалят всъщност разхода на 

вода. Ето тези основания, това по целесъобразност, двете основания, които 

цитирах по закон и на решенията на ОбС  и правото на Министъра на 

регионалното развитие да отмени или т.е. да спре липсата на законовия 

срок предвиден за колко време ме водят до извода, че тази заповед е 

незаконосъобразна и ОбС трябва да приложи своите правомощия по чл. 45 



и да я отмени като незаконосъобразна. Но днес няма точка в дневния ред, 

господин Кмета повдигна този въпрос. Направих питане, за да мога да имам 

право на отговор съгласен ли съм или не, да изложа моето становище. На 

следващото заседание, аз ще поставя да контролираме тази заповед, 

съгласно разпоредбата на чл. 45.  

Благодаря, завърших. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ: 

Симптоматично, уместно и навременно наричате “Златни пясъци” 

“къ-къ”  

 

Красен ЖЕЛЕЗОВ – реплика от залата 

Заповедта! 

 

Кирил ЙОРДАНОВ 

Точно така, “къ-къ Златни пясъци” - уместно, навременно, така 

може да се разчете изказа. Той не е далеч от истината. Всеки случай, 

сезирам ОбС с проблема, повтарям, спора за законосъобразност може да е и 

наш, но има и специализирани органи за това. Нека те да се произнесат. 

Скоба, на Вашето питане какво стана със създадените по отношение 

на мен актове, пропуснах преди малко да кажа. Точно тези органи се 

произнесоха и ги отмениха.  

От добрите намерения да бъдат намалени баните, леглата до 

добрите резултати пътя е огромен. Извършените от мен проверки показват, 

че те не се извървяват тези пътища от добрите намерения. По-скоро остават 

благовидни. Отново показвам примера с така наречените локални 

пречиствателни станции. Ни една неизградена. За какво говорим? Да го 

оставим този процес да се развива? Отменете я, нямам нищо против, 

подложете я на дискусия и си поемете отговорността. По този начин и 

позицията, и естествено ще намери начин после човек непредубеден, всеки 

да си намери и обяснението защо тази позиция е заета. 

Твърдите, че до две години може да стане; моята заповед била 

безсрочна. В частта за двете години с всички основания мога да кажа в 

такъв случай, че е законосъобразна, защото ние сме в началото на тези две 

години. Ако писаното в нея до изграждането на пречиствателна станция 

подобаваща стане преди двете години, пак сме в законосъобразно развитие. 

Ако неизграждането на пречиствателна станция се продължи повече от две 

години, сигурно някой /ако има, не мога да кажа кой ще бъде/ ако някой 

има доблест по отношение на проблема, ще да я продължи. Да не се 

хващаме на върха на иглата колко дявола стоят, защото и така казано 



доизграждането на пречиствателна станция също е коректен записа. Първо, 

по съображение че такава може да бъде изградена в рамките на две години 

и второ, ако не бъде изградена в рамките на две години, да се пролонгира 

действието на заповедта, ако двете години са препъни-камък.  

Собствеността – собствеността е на “Златни пясъци”. Ако ще 

следваме, съоръжението се експлоатира, но то е сложено върху терен 

собственост на “Зл.пясъци”. Каналите, подземните съоръжения, в рамките 

на комплекса от началото на комплекса до началото на станцията са 

собственост на “Зл.пясъци”. Ако кажете друго, ще трябва пак да се върнем 

на онзи въпрос защо никога не успяхме да видим документи за 

собствеността. Никога не успяхме да видим документи за сделката. Не 

искам да влизам в политическите спорове, в които преди малко изпаднахме, 

защото пак ще трябва да цитирам конкретно историческо време. Решенията 

се вземат в конкретно историческо време. Няма да го коментирам. Имайте 

предвид формата на собственост, ако твърдите другото – дайте 

документите. 

Аз съм за това – да се произнесете по заповедта и ако някой от 

общинските съветници като му дойде времето да обсъждате това нещо, има 

навика да има поименно гласуване, също би било добре това да стане! 

Министърът в правомощията на които го цитирахте, ние се събрахме в 

широк кръг много заинтересовани лица, в т.число и г-н Николай Недков 

представляваше Зл.пясъци, изпратихме покана на Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и на Министъра на околната 

среда да дойдат в началото на м.февруари, за да видим какво е 

продължението на този въпрос, на никой не е приятно да спира процеса на 

инвестиции и на развитие на Зл.пясъци. Но “къ-къ” Златни пясъци в това си 

състояние предполага такава заповед по дух и параметри. 

 

Красен ЖЕЛЕЗОВ 

Имам реплика. Твърдя за “къ-къ”-то, че вина има най-малко 

Общинският съвет. Обществеността трябва да знае кой прави “къ-къ”-то и 

че тези всички строителни книжа се утвърждават от Кмета на община Варна 

по предложение на Експертния съвет. И всички предложения за строеж не 

се издават нито от районните кметове, а се издават от него,  респективно от 

Главния архитект, той като контролна функция на това. 

 

Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ 

Беше повдигната една много интересна тема и ще задам към Кмета 

отсега за следващата сесия моя конкретен въпрос. Той спомена, че ще се 

разгледа и дали ще бъде включена в заповед и останалите курортни 



комплекси около Златни пясъци, които “В и К” така или иначе обслужва с 

тази пречиствателна станция – това е конкретния ми въпрос, тъй като си 

спомням миналата година когато излезе Наредба № 7 на МРРБ, аз зададох 

конкретния въпрос на Кмета, тъй като се позовах на това че имаме вече 

конкретен нормативен акт, на който той може да се позове по отношение на 

включително и съдебното оспорване от строителите тогава на спирането с 

негова заповед на обектите. 

Втория ми въпрос към него е какви са настъпилите новости в 

Наредбата и законите, които точно в този момент взисква издаването на 

сегашната му заповед? 

Два въпроса зададох с молба за отговор за следващата сесия. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ 

Ще се разшири предмета на заповедта по отношение на забраната. 

Благодаря на колегата Железов, не съм очаквал такава гореща подкрепа от 

него, с аргументите с които подчертаваше незаконосъобразност на моята 

заповед, излизам със същите аргументи – няма да ги повтарям – за 

законосъобразност на действията на Гл.архитект когато е издавал в рамките 

на същите тези решения, които бяха казани, не Кметът подписва, Главният 

архитект подписва! Няма респективно. Има точно и ясно. А че неговите 

действия, подписвайки тези неща са били законосъобразни, справка – 

аргументите на г-н Железов за незаконосъобразност на моята заповед! 

Същите аргументи! Благодаря, колега Железов! 

 

Красен ЖЕЛЕЗОВ 

Да, Главният архитект издава строителното разрешение, но той го 

издава на основание одобрен протокол на кметския експертен съвет, от 

който са утвърдени тези строителни книжа ПУП и ПРЗ с всичките му 

разработки. Затова “къ-къ” Общинския съвет или пък заинтересованите 

лица които имат интерес да си построят своите хотели или други 

увеселителни съоръжения, нямат никакъв интерес. Не е луд който яде 

баницата, а който я дава. Кметът обаче не ми отговори на законовите 

основания за незаконосъобразност на заповедта, а отиде пак към популизъм 

за пред обществото. Ясно е, че е пред трети мандат, но в края на вторите 

стават рискове, а в началото на третите – опасно! 

 

 

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 

№ 37 

от заседание проведено на 25.01.2006 г. 

по точка шеста от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Благоустройство и комунални дейности” относно: 

- определяне такса за битови отпадъци за физически и юридически 

лица; 

- приемане на План-сметка за дейност  “Чистота”  за 2006 г. 

 

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3030-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 във връзка с 

чл. 17, ал. 1, т. 6 и 7 ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 ЗМДТ, Общински съвет – Варна 

приема План – сметка за дейност “Чистота” за 2006 г., съгласно 

приложение. 

/за – 32, против – 2, въздържали се – 7/ 

 

със следните допълнения: 

 - в т.т. 1.2, 1.6, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.8 да се добави текста: “разпределят се по 

квоти между районите и населените места” 
 

 



3031-6. На основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ и във връзка с чл.21, 

ал.1, т.7 и чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА и по предложение на Кмета с вх.№ РД-

6-9302/6/19.01.2006г., Общински съвет Варна взе следното решение: 

1.Определя такса за битови отпадъци – пропорционално върху 

данъчна оценка на жилищни имоти в размер на 1,69 на хиляда. По видове 

услуги таксата е както следва: 

- за сметосъбиране и сметоизвозване – 0,96 на хиляда 

- за обезвреждане на битови отпадъци и депо–0,27 на хиляда 

- за почистване на територии за обществено ползване – 0,46 на 

хиляда. 

/за – 32, против – 2, въздържали се – 6/ 

 

 

2. Определя такса върху отчетната стойност на нежилищните имоти 

на предприятията и върху данъчна оценка на нежилищните имоти на 

гражданите в размер на 2,89 на хиляда. По видове услуги таксата е както 

следва: 

- за сметосъбиране и сметоизвозване – 1,61 на хиляда 

- за обезвреждане на битови отпадъци и депо–0,47 на хиляда 

- за подържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване – 0,81 на хиляда. 

/за – 30, против – 2, въздържали се – 6/ 

 

 

3. Определя таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти, в 

зависимост от вида и броя на декларираните към 30 ноември на предходната 

година, съдове за изхвърляне на битови отпадъци на предприятията по 

райони на  15 лева за куб.м. некомпактирани битови отпадъци, при честота на 

сметоизвозване съгласно Заповед № 3314/20.12.2005 г. на Кмета на община 

Варна. 

/за – 31, против – 2, въздържали се – 5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



3032-6. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.17, ал. 1, т.6  от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна взе следното решение: 

Задължава в едномесечен срок районните и общинските 

администрации да изготвят и предложат схема на местата за изграждане на 

площадки за разделно сметосъбиране, количествена сметка и типов проект за 

вида на площадките. Същите да са съобразени с необходимостта от 

разполагане на съдове за разделно сметосъбиране, битови и строителни 

отпадъци.    

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

 

3033-6. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.17, ал. 1, т.6     от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна взе следното решение: 

 Задължава  районните и общинска  администрации да предоставят  

на всяко тримесечие подробен отчет относно контрола  и изпълнението на 

заложените в план-сметка за дейност Чистота мероприятия. Същите да 

предложат в най-кратки срокове ефективна система за осъществяване на 

контрола. 

/за – 42, 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 

№ 37 

от заседание проведено на 25.01.2006 г. 

по точка седма от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места” относно: 

- предоставяне функции от Главния архитект на Община Варна на 

Главните архитекти на райони и на Главния инженер на Община Варна. 

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

строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места” 

 

 Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

3034-7. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, § 1, ал. 4 от 

Допълнителните разпоредби на ЗУТ и във връзка с предложение от Главния 

архитект на Община Варна с вх. № УТ-6-9300(1)/17.01.2006 г., Общински 

съвет – Варна реши: Главният архитект на Община Варна да предостави на 

Главните архитекти на райони и на главния инженер на Община Варна свои 

функции по ЗУТ, както следва:  

І. Предоставяне на функции от Главния архитект на Община 

Варна на главните архитекти на райони: 

1. Да издават визи за инвестиционно проектиране по чл. 140 от ЗУТ 

по влезли в сила подробни устройствени планове за поземлени имоти частна 

собственост на физически и юридически лица за територията на района , 

извън тези на к.к. “Златни пясъци” в т.ч. “Ривиера”; к.к. “Св. Св. Константин 

и Елена” в т.ч. “Абатко”, “Слънчев ден” и Приморски парк, плажове, 

концесии, строежи държавна и общинска собственост за следните строежи: 

1.1. Сгради на основното застрояване (чл. 37 – чл. 40 ЗУТ) и 

категория строежи по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, както следва: 



- трета категория строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3 – само буква “б” 

(елементи на техническата инфраструктура) в частта на чл. 6, ал. 2, т. 6, 7, 8 и 

9 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 72/2003 г.) за номенклатурата на видовете 

строежи, отнасящи се за строежите, за които имат дадени правомощия да 

издават разрешения за строеж; 

- четвърта категория строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4 – буква “б” и “д” в 

частта отнасяща се за жилищни и смесени сгради със средно застрояване и 

буква “е”; 

- пета категория строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5 – всички видове 

строежи; 

- шеста категория строежи по чл. 137, ал. 1, т. 6 – всички видове 

строежи; 

1.2. Допълващо застрояване, стопански и второстепенни постройки. 

Огради. (чл. 41 – чл. 48 от ЗУТ); 

1.3. Временни строежи (чл. 49 – чл. 55 от ЗУТ); 

1.4. Застрояване в неурегулирани територии (чл. 58 – чл. 60 от ЗУТ); 

2. Да съгласуват и одобряват идейни, технически и работни 

инвестиционни проекти за строежите по т. 1, по ред и условия предвидени в 

закона; 

3. Да издават разрешения за строеж съгласно чл. 148 от ЗУТ за 

строежите по т. 1 или мотивиран отказ по ред и условия предвидени в закона; 

4. Да съгласуват и одобряват идейни, технически и работни 

инвестиционни проекти на техническата инфраструктура за строежите по т. 1 

и издават разрешения за тях, по ред и условия предвидени в закона; 

5. Да издават актове за узаконяване съгласно § 184 от ПРЗ към ЗИД 

на ЗУТ за строежите по т. 1 или мотивиран отказ по ред и условия 

предвидени в закона; 

6. Да съгласуват и одобряват инвестиционни проекти и издават актове 

за узаконяване съгласно § 184 от ПРЗ към ЗИД на ЗУТ за строежите, за които 

има вече одобрени проекти и издадени разрешения за строеж на района, без 

ограничение на категорията по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ или мотивиран отказ по 

ред и условия предвидени в закона; 

7. Да съгласуват и одобряват инвестиционни проекти по смисъла на 

чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за допускане на изменения в одобрения инвестиционен 

проект по време на строителството за строежите за които има издадени 



разрешения за строеж от района, без ограничение на категорията по чл. 137, 

ал. 1 от ЗУТ и отразяване със забележка в издаденото разрешение за строеж 

по ред и условия предвидени в закона; 

8. Да одобряват инвестиционни проекти за доброволна и съдебна 

делба на съсобствени сгради, жилища и други обекти собственост на 

физически и юридически лица или мотивиран отказ за това (чл. 202, 203 от 

ЗУТ) за строежите за които имат дадени правомощия; 

9. Да одобряват инвестиционни проекти за строежите по т. 1 на 

комплексния проект по чл. 150 от ЗУТ и издават за тях разрешение за строеж 

или мотивиран отказ; 

10. Да изпълняват задълженията по чл. 197, ал. 2 от ЗУТ за строежи 

частна собственост на физически и юридически лица за строежите за които 

са дадени правомощия; 

11. Да осигуряват провеждане на процедурите във връзка с обявяване 

на плановете по чл. 128, ал. 3 и вид по чл. 110 от ЗУТ, както и обявяване на 

заповедите по чл. 130 на заинтересованите по чл. 131 от ЗУТ, без 

териториите които се обслужват от Община Варна; 

12. Да регистрират на основание чл. 177, ал. 3 от ЗУТ въвеждането на 

строежите в експлоатация – ІV и V категория строежи, за които са 

компетентни да издават разрешения за строеж; 

13. Да упражняват правомощията по чл. 170, ал. 2 от ЗУТ за 

строежите, за които са издадени от тях разрешения за строеж. 

 

ІІ. Предоставяне на функции от Главния архитект на Община 

Варна на Главен инженер на Община Варна: 

1. Да съгласува и одобрява инвестиционни проекти за мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура. 

2. Да издава разрешения за строеж или мотивиран отказ за строежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура на територията на к.к. “Златни 

пясъци” в т.ч. в.с. “Ривиера”; к.к. “Св. Св. Константин и Елена” в т. ч. 

“Абатко”, в.с. “Слънчев ден”, Приморски парк, плажове, територии дадени 

на концесии и за всички категории строежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура в обхват и значение повече от един район, както и за 

строежи общинска и държавна собственост за цялата територия на Община 

Варна; 



3. Да подписва удостоверението за въвеждане в експлоатация на 

строежи  по чл. 177, ал. 3 от ЗУТ за които е издал разрешение за строеж; 

4. Да упражняват правомощията по чл. 170, ал. 2 от ЗУТ за строежи, 

за които е издал разрешение за строеж. 

 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 



Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 37 

от заседание проведено на 25.01.2006 г. 

по точка осма от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Култура” 

относно: 

- изграждане на мемориален паметник в Морската градина на 

загиналите за българската свобода украински воини.  

Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК “Култура” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 36 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

3035-8. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 и 9  

от ЗМСМА и във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. 

№ ОС-5-9302(250)/14.12.2005 г., Общински съвет – Варна решава да бъде 

изграден в Морската градина мемориален паметник на загиналите за 

българската свобода украински воини. 

 

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

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 37 

от заседание проведено на 25.01.2006 г. 

по точка девета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Структури и общинска администрация” относно: 

- разкриване на 1 щатна бройка към дирекция “Младежки дейности и 

спорт”; 

- увеличаване на щата на Общинско предприятие “Управление и 

реализация на национални програми и проекти”; 

- щатно осигуряване на “Домашен социален патронаж” с пет 

длъжности и три длъжности на Дневен дом за деца и младежи с умствена 

изостаналост “Св. Йоан Златоуст”; 

- промяна в структурата на администрацията в Община Варна; 

- увеличаване числеността на общинска администрация с пет щатни 

бройки – младши счетоводител, за кадрово обезпечаване на дирекция 

“Финансово-стопански дейности”; 

- кадрово осигуряване на администрацията на Община Варна през 2006 

г.; 

- създаване нова дирекция “Местни данъци” и увеличаване числеността 

на общинска администрация. 

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Зам. председател ОбС 

 Член на ВрК “Структури и общинска    

администрация” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3036-9. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от 

ПМС № 137/04.07.2005 г. и във връзка с писмо вх.№ РД-5-

9303/514/01.12.2005 на Директора на Дирекция “Младежки дейности и 

спорт” и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ОС-5-

9302/255/18.01.2006 г., Общински съвет – Варна увеличава числеността на 



отдел “Младежки дейности и спорт” в Дирекция “Младежки дейности и 

спорт”, дейност “Спорт за всички” с 1/една/щатна бройка – главен експерт 

“Финанси’, считано от 01.02.2006 г. 

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

 

3037-9-1. На основание чл.21, ал.1, т.2 и т.8 и ал.2 от ЗМСМА, 

във връзка с чл.54 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 

вх.№ ОС-6-9302/5/18.01.2006 г., Общински съвет – Варна увеличава 

числеността на общинско предприятие “Управление и реализация на 

национални програми и проекти” с 12 /дванадесет/ бройки, както следва:  

1. Шофьор – 1/една/бройка 

2. Изчислител КСС – 1/една/бройка 

3. Социален асистент – 10/десет/бройки 

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

3037-9-2. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.54 от ЗОС, 

Общински съвет – Варна изменя т.5 от свое решение №1270 – 7/21/ 

от08.12.2004 г. и същата придобива следният вид: “Приема 

организационно – управленска структура на общинско предприятие  

“Управление и реализация на национални програми и проекти” в размер 

на 33 броя численост на персонала, съгласно приложение № 1 към 

Правилника за дейността на общинско предприятие “Управление и 

реализация на национални програми и проекти”. 

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

 

3038-9-1. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.36, ал.2, т.4 от ППЗСП и по предложение на Кмета на Община Варна с 

вх.№ РД-6-9300/1/18.01.2006 г. Общински съвет – Варна увеличава щата 

на Домашен социален патронаж с пет длъжности, считано от 01.02.2006 г., 

както следва: 

- 2 длъжности ‘кухненски работник” 

- 2 длъжности “шофьор” 

- 1 длъжност “помощник – готвач” 

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

3038-9-2. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.36,  ал.2, т.5 от ППЗСП да бъде увеличен щата на дневен дом за деца и 

младежи с умствена изостаналост “Св. Йоан Златоуст” с три длъжности, 

считано от 01.02.2006 г., както следва: 

- 1 длъжност “медицинска сестра” 



- 1 длъжност “шофьор” 

- 1 длъжност “ касиер - домакин” 

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

 

3039-9. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ОС-6-9302/15/18.01.2006 

г., Общински съвет – Варна одобрява изменение в структурата на 

администрацията на Община Варна, касаещо организирането на Дирекция 

“Устройство на територията” с направените изменения  в следните 

дирекции: 

1. Дирекция “Архитектура, градоустройство и устройствено 

планиране” 

2. Дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване. 

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

 

3040-9. На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от 

Постановление № 137/04.07.2005 г. за заплатите в бюджетните 

организации и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-

9302/3/18.01.2006 г., Общински съвет – Варна увеличава числеността на 

общинската администрация с 5 /пет/  щатни бройки – младши 

счетоводител, за кадрово осигуряване на дирекция “ Финансово – 

стопански дейности” 

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

 

3041-9. На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-9302/4/18.01.2006 

г., Общински съвет – Варна  реши: 

1. Създава дирекция “Местни данъци” с отдели:  “Обслужване на 

данъкоплатци”, “Касови и безкасови приходи” и “Събиране, обезпечаване, 

ревизии и контрол”. 

2. Увеличава числеността на общинската администрация с 20 

/двадесет/ щатни бройки, с оглед обезпечаване дейността на 

новосъздадената дирекция, по-ефективното и функциониране и 

повишаване качеството на обслужване на данъкоплатците, считано от 

01.02.2006 г.  

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

 



 

3042-9-1. На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-9302/16/18.01.2006 

г., Общински съвет – Варна одобрява структурата на администрацията на 

Община Варна, организирана в дирекции, съгласно приложение № 1. 

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

 

3042-9-2. Възлага на Кмета на Община Варна да определя звена в 

дирекциите, спазвайки нормативните изисквания за структуриране на 

общинската администрация. 

/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 

№ 37 

от заседание проведено на 25.01.2006 г. 

по точка десета от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК “Финанси 

и бюджет” относно: 

- допълнение и изменение на Наредбата за условията и реда за 

съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 

и извънбюджетните сметки на Община Варна; 

- даване съгласие да бъдат осигурени средства в размер до 24 000 

(двадесет и четири хиляди) лв. за изплащане на месечни наеми на наети от 

Община Варна обзаведени апартаменти за настаняване на 

висококвалифицирани лекари-специалисти; 

- изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна в частта на Глава ІІ, Раздел І; 

- опрощаване на финансови задължения по молби на граждани до 

Президента на Република България; 

- отмяна § 1 и § 2 от Допълнителните разпоредби към Методиката за 

определяне на наемна цена за отдаване под наем на общински жилища, 

приета с решение на Общински съвет – Варна № 982-4-1 по протокол № 

19/05.03.1997 г.; 

- изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община 

Варна и приложение № 1 към нея. 

 

Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА – 

Председател ПК “Финанси и бюджет” 

 

 

 

 



Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3043-10. На основание чл.22, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1, т.2 от 

ЗМСМА, предложение на Кмета на Община Варна вх. № РД-6-

9300(6)/19.01.2006 г. и във връзка със структурните промени в 

администрацията в Община Варна, Общински съвет - Варна допълва и 

изменя Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 

сметки на Община Варна, както следва:   

Чл. 27, ал. 1, т. 2 се изменя и става със следния текст: “преглед на 

местните данъци и такси, цени на услуги, наеми и други актове на 

Общинския  съвет, свързани с общинските приходи”. 

Чл. 32, ал. 2, т. 1 се изменя и става със следния текст: “прогноза за 

местните данъчни приходи, предоставена от дирекция “Местни данъци” 

на община Варна”. 

чл. 41, ал. 3 се изменя и става със следния текст: “Директорът на 

специализираната дирекция “Финанси и бюджет” осъществява 

методическо ръководство, координация, разпореждане и контрол върху 

дейността на следните дирекции: Дирекция “Местни данъци”, Дирекция 

“Общинска собственост”, Дирекция “Управление на човешките ресурси и 

административни услуги”, Дирекция “Информационно и административно 

обслужване”,  Дирекция “Стопански дейности и икономическо развитие”, 

Дирекция “Финансово-стопански дейности”, Дирекция “Осигуряване и 

опазване на обществения ред”. 

В Чл. 41 се създава нова ал. 4 със следния текст: “Дирекция 

“Местни данъци” отговаря за събираемостта на местните данъчни 

приходи и такса битови отпадъци.”. 

Досегашната ал. 4 на чл. 41 става ал. 5 със следния текст: 

“Дирекция “Общинска собственост” отговаря за събираемостта на 

приходите и доходите от  собственост.”. 

Досегашните алинеи 5, 6 и 7 стават съответно алинея 6, 7 и 8. 

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

 

 

 



3044-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и 

предложение от Кмета на Община Варна вх. № ОС-5-9302(232)/13.01.2006 

г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат осигурени средства в 

размер до 24 000 (двадесет и четири хиляди) лв. за изплащане на 

месечните наеми през 2006 г. на наетите от Община Варна обзаведени 

апартаменти, в които са настанени висококвалифицирани лекари-

специалисти. 

Средствата да бъдат заложени и изплатени за сметка на дейност 898 

“Други дейности по икономика”, § 10 от Бюджет на Община Варна за 

2006 г. 

/за – 27, против – 1, въздържали се – 0/ 

 

3045-10. На основание чл. 22, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

чл. 9 от ЗМДТ, § 17 от ЗИДЗМДТ и предложение на Кмета на Община 

Варна вх. № РД-6-9302(5)/19.01.2006 г., Общински съвет – Варна изменя 

и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Варна в частта на Глава ІІ, 

Раздел І, както следва: 

1. В чл. 15 се създава нова ал. 3 със следното съдържание: 

(3) “За имотите по ал. 2 лицата по чл. 16 уведомяват ежегодно до 

30.11.2005 г. Община Варна с подаване на декларация по образец, 

придружена от служебна бележка от съответния район, на територията на 

който се намира имотът.  

За 2006 г. срокът за уведомяване е до 01 март.” 

2. В чл. 18, ал. 1думите “Приложение 1” отпадат. 

3. Чл. 18, ал. 1, т. 2 придобива следния вид: 

“За имоти на граждани, както и за жилищни имоти на предприятия – 

пропорционално върху данъчната оценка или в левове според 

количеството на битовите отпадъци, с честота на извозване, определена 

със заповед на Кмета и в размери, одобрени от Общински съвет – Варна”. 

4. Чл. 18, ал. 2 се изменя, както следва: 

“Таксата за битови отпадъци се събира от общинската 

администрация”. 

5. В чл. 19 се правят следните промени: текстът “данъчното 

подразделение по местонахождението на имота” се заменя с “Община 

Варна”. 

6. В чл. 20 се създава нова ал. 2 със следния текст: “За 2006 г. 

първата вноска по ал. 1 се внася в срок от 1 март до 30 април”. 

7. Досегашната алинея 2 на чл. 20 става ал. 3. 



8. Чл. 21, ал. 1 се изменя, както следва: “Задължените лица по чл. 16 

при придобиване на имот или учредяване на ограничено вещно право 

дължат такса от началото на месеца, следващ месеца на 

придобиване/учредяване, освен ако таксата е платена от 

прехвърлителя/учредителя на ограниченото вещно право”. 

9. Чл. 21, ал. 3 се изменя, както следва: “За съборени или 

унищожени сгради таксата се дължи, включително и за месеца през който 

е унищожена или съборена сградата”. 

 10. Приложение 1 към Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна в 

частта му относно такса “битови отпадъци” се изменя съгласно 

новоприетите размери на таксите за битови отпадъци с решение на 

Общински съвет – Варна № 3031-6(37)/25.01.2006 г. 

 

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

 

 

3046-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 1 от 

ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.4 от Закона за местните данъци и такси и чл.10 

ал.1, т.5 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане 

и предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9300/2/10.01.06 г., 

Общински съвет – Варна допълва текста на чл. 47, ал. 1, т. 3 от 

Приложение 1 към Наредбата за определяне  и администриране на местни 

такси и цени на услуги на територията на Община Варна, като след края 

на текста се добавя следното изречение: “Това изискване не се прилага в 

случаите, когато поелите задължението за издръжка и/или гледане са 

учащи се, безработни в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания.”. 

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

 

3046-10-2. На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Закона за местните 

данъци и такси и чл. 19, ал. 2 от Закона за военноинвалидите и 

военнопострадалите се създава нова точка 4 към чл. 47, ал. 1 от 

Приложение № 1 към Наредбата за определяне и администриране на 

местни такси и цени на услуги на територията на Община Варна със 

следния текст: “Военноинвалидите се ползват с предимство от услугите на 

Домашния социален патронаж, като заплащат 30 на сто от размера на 

определената такса. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета 

на общината.”.    

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



                   

3046-10-3.  На основание чл. 22, ал. 1 ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 

от Закона за местните данъци и такси и чл.26 от Закона за закрила на 

детето  се изменя текста на чл. 33 от Наредбата за определяне  и 

администриране на местни такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна както следва: “за ползване на детски ясли и детски градини 

родителите, настойниците или семействата на роднини, близки или 

приемните семейства – за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за 

закрила на детето дължат месечни такси в размери, определени от 

Общинския съвет, като следва:...................................”. 

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

 

3046-10-4. На основание чл. 22, ал. ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от 

Закона за местните данъци и такси и чл.26 от Закона за закрила на детето  

се изменя текста на чл. 33 от Приложението към Наредбата за определяне  

и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна, както следва: “За ползване на детски ясли и детски 

градини родителите, настойниците или семействата на роднини, близки 

или приемните семейства – за децата, настанени по реда на чл.26 от 

Закона за закрила на детето дължат месечни такси за хранене в следните 

размери:.....................................”.  

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

 

 

3047-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и 

във връзка с предложение от Кмета на Община Варна с вх. № РД-5-

9302(100)/09.12.2005 г., Общински съвет – Варна отменя § 1 и § 2 от 

Допълнителните разпоредби към Методиката за определяне на наемна 

цена за отдаване под наем на общински жилища, приета с решение на 

Общински съвет – Варна № 982-4-1 по протокол № 19/05.03.1997 г. 

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

 

 

3048-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с 

молба вх. № 94-00-3673/29.09.2005 г. и писмо вх. № 94-00-3673/05.10.2005 

г. от Администрацията на Президентството, Общински съвет – Варна 

предлага на Президента на Република България да опрости задължението 

на ВЕСЕЛИН МИШЕВ ЦОЛОВ от гр. Варна, м. “Боровец Север 2” № 470. 

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



 

 

 

 

3049-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с 

молба вх. № 94-00-3103/27.07.2005 г. и писмо вх. № 94-00-3103/08.08.2005 

г. от Администрацията на Президентството, Общински съвет – Варна 

предлага на Президента на Република България да опрости задължението 

на СТИЛИЯНА ВИТАНОВА САВОВА от гр. Варна, ж.к. “Владислав 

Варненчик”, бл. 308, вх. 9, ет. 7, ап. 180. 

/за – 30, 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 

№ 37 

от заседание проведено на 25.01.2006 г. 

по точка единадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт” относно: 

- материално стимулиране на спортисти и треньори. 

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател ПК 

“Младежки дейности и спорт” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3050-11. 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. и докладна записка на СК “Одесос”, 

Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 2 000 лв. за 

материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на 

Пламен Петров – за първо място на Световно първенство по  тай-бокс 

в Ниагара Фолс. 
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 – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

3051-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, във 

връзка с 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. и докладна записка  СК “Одесос”, 

Общински съвет – Варна решава да отпусне сумата от 1 600 лв. за 

материално стимулиране за постигнати високи спортни резултати на 

Владимир Кондов, като личен треньор на  Пламен Петров.  

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

 

3052-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11 

във връзка с 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. и докладна записка на 

СОУДНЗ “Проф. Иван Шишман”, Общински съвет – Варна решава да 

отпусне сумата от 2 000 лв. за материално стимулиране за постигнати 

високи спортни резултати на  Благовеста Миткова Колева – за сребърен 

и бронзов медал на световно първенство по лека атлетика за незрящи в 

Колорадо Спринг – САЩ. 

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

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 37 

от заседание проведено на 25.01.2006 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Образование” относно: 

- държавен план-прием в общинските училища  през учебната 

2006/2007 г. 

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

3053-12.  На основание  чл.20 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и чл. 21, 

ал.2 от ЗМСМА, чл.49, ал.7 от ППЗНП и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-6-9300/5/19.01.2006 г., Общински съвет – Варна 

приема за учебната 2006/2007 г. да бъдат финансирани професионални, 

профилирани и общообразователни  паралелки след завършен седми и 

осми клас в общинските средни общообразователни училища, гимназии, 

профилирани гимназии  и ПГИ “Иван Богоров”, както и приема в СУ 

“Георги Бенковски”, съгласно приложения. 

/за – 18, против – 5, въздържали се – 12/ 

 

 

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 

№ 37 

от заседание проведено на 25.01.2006 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в решение на 

Общински съвет – Варна № 2806-10(35)/30.11.2005 г. 

 

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 38 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е  : 

 

3054-13. На основание чл. 18, ал. 2 ЗАП и във връзка с молба вх. № 

ОС-5-1000/69/18.01.2006 год. от Райна Василева Генова, ЕГН: **********, 

гр. Варна, кв. “Вл. Варненчик” бл. 212, вх. 2, Общински съвет – Варна 

допуска поправка на очевидна фактическа грешка в свое решение № 2806-10, 

взето по протокол № 35 от заседание, проведено на 30.11.2005 год., като в 

текста на решението вместо “Василка Димитрова Иванова – ЕГН 

**********”, да се чете: “Василка Димитрова Иванова – ЕГН **********”. 

 

 /за – 38, 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 

№ 37 

от заседание проведено на 25.01.2006 г. 

по точка четиринадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет – 

Варна. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3055-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Благоустройство и комунални 

дейности” общинския съветник   Иван Иванов. 

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

 

3055-14-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ПК “Социални дейности” общинския 

съветник   Иван Иванов. 

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

 
 

 

 



3056-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Туризъм и търговия” 

общинския съветник   Григори Бонев. 

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

 

3056-14-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ПК “Собственост и стопанство” общинския 

съветник   Григори Бонев. 

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

 

3057-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Благоустройство и комунални 

дейности” общинския съветник    Красен Железов. 

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

 

3057-14-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ПК “Образование” общинския съветник    

Красен Железов. 

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

 

3058-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от 

“Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна избира за председател на ВрК “Структури и общинска 

администрация” общинския съветник Янко Коренчев. 

/за – 31, против – 1, въздържали се – 5/ 

 

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 

№ 37 

от заседание проведено на 25.01.2006 г. 

по точка петнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от г-н Борислав 

Гуцанов – Председател на ОбС относно възлагане на Кмета на община 

Варна предприемане на действия за саниране на сградния фонд на детските 

заведения и изграждане на нови детски заведения във връзка с нарасналата 

необходимост от детски ясли и детски градини на територията на община 

Варна, както и подобряване на материално-техническата база на 

образованието във Варна чрез изграждане на нови училища в изпълнение на 

приоритетите за развитие на община Варна посочени в Общински план за 

развитие на община Варна за периода 2007-2013 г., приет с решение № 

2739/30.11.2005 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 40 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3059-15-1. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 

12 ЗМСМА и с цел предприемане на конкретни действия по изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Варна за периода 2007-2013 г. – ІІ 

част, Приоритет ІІ, Специфична цел 3, т. 1, 10-ти абзац – “Саниране на 

сградния фонд на детските ясли и построяване на ново ОДЗ в централната 

част на града”, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

да информира Общинския съвет на неговото следващо заседание за 

предприетите действия по изработване на инвестиционни проекти за 

изграждане на нови детски заведения /детски градини и ясли/ на територията 

на Община Варна съобразно предвижданията на действащите подробни 

устройствени планове, както и предприемане на конкретни действия по 

разширяване на съществуващи детски заведения. 

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



3059-15-2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 

12. ЗМСМА и с цел предприемане на конкретни действия по изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Варна за периода 2007-2013 г. – ІІ 

част, Приоритет ІІ, Специфична цел 1, т. 6, 4-ти абзац – “Подобряване на 

материално-техническата база на образователната система”, Общинския 

съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да информира Общинския 

съвет на неговото следващо заседание за предприетите действия по 

изработване на инвестиционни проекти за изграждане на нови училища на 

територията на Община Варна съобразно предвижданията на действащите 

подробни устройствени планове. 

/за – 40, 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 

№ 37 

от заседание проведено на 25.01.2006 г. 

по точка шестнадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения от Кмета на община 

Варна: 

- вх. № ОС-6-9302(19)/23.01.2006 г. относно реда и условията за 

провеждане на търг с явно наддаване за предоставяне на концесия за 

извършване на търговска дейност – експлоатация на етажен паркинг, след 

изграждане на паркинг за задоволяване на обществени потребности – 

етажен гараж в имот по АОС № 3440/19.07.2005 г. – публична общинска 

собственост, представляващ УПИ І - за гараж, кв. 801, 17-ти м.р. на гр. 

Варна при граници: ул. “Д-р Железкова”, УПИ ІІ – за жилищно 

строителство, УПИ VІІ – за гаражи, ул. “Д-р Басанович” и ул. “Болград”; 

- вх. № ОС-6-9302(20)/23.01.2006 г. относно реда и условията за 

провеждане на търг с явно наддаване за предоставяне на концесия за 

извършване на търговска дейност – експлоатация на етажен паркинг, след 

изграждане на паркинг за задоволяване на обществени потребности – 

етажен гараж в имот по АОС № 3474/19.07.2005 г. – публична общинска 

собственост, представляващ УПИ ІІ – за етажен гараж, кв. 798, 17-ти м.р. 

на 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. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 42 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3060-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 78 във 

връзка с чл. 67, ал. 1, чл. 69, ал. 1, т. 7, чл. 71 от ЗОС, чл. 11 от Наредбата 

за условията и реда при предоставяне на концесии от Общински съвет – 

Варна и в изпълнение на решение на ОбС – Варна № 1685-2 от протокол 



№ 26/23.03.2005 год. за сключване на разпоредителни сделки с общинско 

имущество, предвидени в Закона за общинската собственост за 

изграждането на надземни, подземни и етажни паркинги и решение № 

2740-4(35)/30.11.2005 г. т. 2 във връзка с изграждане на паркинг за 

задоволяване на обществени потребности – етажен паркинг в имот по 

АОС № 3440/19.07.2005 год. - 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”, Общински съвет – 

Варна реши: 

Приема предложения от Кмета на община Варна с предложение 

вх. № ОС-6-9302(19)/23.01.2006 г. ВАРИАНТ 2, с посочените в него 

компоненти за предоставяне на концесията, съгласно чл. 72 ЗОС, както 

следва: 

Срок на концесията - 25 /двадесет и пет/ години с възможност 

концесионния договор да бъде продължен с още 15 /петнадесет/ години 

при взаимно писмено съгласие на страните по настоящия договор при 

условията на чл.3, ал.2 и 3 от Закона за концесиите и чл.68, ал.2 от Закона 

за общинската собственост. 

Еднократно концесионно възнаграждение в размер на 93 000 

/деветдесет и три хиляди/ лева, дължимо при подписване на концесионния 

договор, платимо по сметка № 3023879505, БИН 7311570009, при 

«Централна Кооперативна Банка»АД, клон Варна, б.к. 79078081 на 

Концедента.  

Годишното концесионно възнаграждение е в размер на 59.89 

/петдесет и девет и 0.89/ % от годишния финансов резултат, преди 

данъчно облагане, от всички обекти от концесионната дейност на 

Концесионера по тази концесия,  но не по-малко от 187 000 /сто и 

осемдесет и седем хиляди/ лева, платимо на равни вноски по сметка № 

3023879505, БИН 7311570009, при «Централна Кооперативна Банка»АД, 

клон Варна, б.к. 7907808 на Концедента, както следва: 

- първа вноска до 31 март на текущата година; 

- втора вноска до 30 юни на текущата година; 

- трета вноска до 30 септември на текущата година; 

- четвърта вноска 30 ноември на текущата година. 

Определя депозит за участие в търга 19 000.00 /деветнадесет хиляди/ 

лева, които да се внесат по банкова сметка № 5023879638, при «Централна 

кооперативна банка»АД, клон Варна, б.к. 79078081 на Концедента. При 



подаването на заявленията за участие в търга се прилага банков документ 

удостоверяващ внесения депозит.  

Определя стъпка за наддаване в размер на 19 000.00 /деветнадесет 

хиляди/ лева.” 

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

 

3061-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 78 във 

връзка с чл. 67, ал. 1, чл. 69, ал. 1, т. 7, чл. 71 от ЗОС, чл. 11 от Наредбата 

за условията и реда при предоставяне на концесии от Общински съвет – 

Варна и в изпълнение на решение на ОбС – Варна № 1685-2 от протокол 

№ 26/23.03.2005 год. за сключване на разпоредителни сделки с общинско 

имущество, предвидени в Закона за общинската собственост за 

изграждането на надземни, подземни и етажни паркинги и решение № 

2741-4 т. 2 от протокол № 35/30.11.2005 г. във връзка с изграждане на 

паркинг за задоволяване на обществени потребности – етажен паркинг в 

имот по АОС № 3474/19.07.2005 год. - 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.”  

Приема предложения от Кмета на община Варна с предложение 

вх. № ОС-6-9302(20)/23.01.2006 г. ВАРИАНТ 2, с посочените в него 

компоненти за предоставяне на концесията, съгласно чл. 72 ЗОС, както 

следва: 

Срок на концесията - 25 /двадесет и пет/ години с възможност 

концесионния договор да бъде продължен с още 15 /петнадесет/ години 

при взаимно писмено съгласие на страните по настоящия договор при 

условията на чл.3, ал.2 и 3 от Закона за концесиите и чл.68, ал.2 от Закона 

за общинската собственост.  

Еднократно концесионно възнаграждение в размер на 85 000.00 

/осемдесет и пет хиляди/ лева, дължимо при подписване на концесионния 

договор, платимо по сметка № 3023879505, БИН 7311570009, при 

«Централна Кооперативна Банка»АД, клон Варна, б.к. 79078081 на 

Концедента.  

Годишното концесионно възнаграждение е в размер на 47.75 

/четиридесет и седем и 0.75/ % от годишния финансов резултат, преди 

данъчно облагане, от всички обекти от концесионната дейност на 

Концесионера по тази концесия,  но не по-малко от 170 000.00 /сто и 

седемдесет хиляди/ лева, платимо на равни вноски по сметка № 



3023879505, БИН 7311570009, при «Централна Кооперативна Банка»АД, 

клон Варна, б.к. 7907808 на Концедента, както следва: 

- първа вноска до 31 март на текущата година; 

- втора вноска до 30 юни на текущата година; 

- трета вноска до 30 септември на текущата година; 

- четвърта вноска 30 ноември на текущата година. 

Определя депозит за участие в търга 17 000.00 /седемнадесет 

хиляди/ лева, които да се внесат по банкова сметка № 5023879638 , при 

«Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, б.к. 79078081 на 

Концедента. При подаването на заявленията за участие в търга се прилага 

банков документ удостоверяващ внесения депозит.  

Определя стъпка за наддаване в размер на 17 000.00 /седемнадесет 

хиляди/ лева.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 

 


