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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

Веселин ДАНОВ 
Уважаеми г-н Йорданов, имам следното питане: няколкократно 

/между впрочем отправих този въпрос към г-н Бакалов, имаше адекватна 
от него реакция, не искам да кажа, че не е имало, само че всичко 
продължава по стария начин/. Говоря за следното нещо: по пътя от ВСУ 
към “Журналист” точно на големия завой, където се отива към “Белвю” на 
200 м от завоя отдясно се строи, доколкото разбрах от руска фирма 
някаква, един огромен изкоп има и започва свлачище по отношение на 
този път. Изключително опасно е, мисля че ще останат без връзка въобще 
с улицата, досега не е предприето абсолютно нищо да се спре това нещо. 

Второ, х-л “Белвю” /обадиха ми се хора съседни на него/, първо: е 
извършил абсолютно незаконна сеч в гората, ходих лично да се уверя, 
изсечени са огромен брой дървета, където е направен незаконен паркинг. 
Продължава едно огромно строителство, поради което автобус № 51 не 
може да отиде до крайната си спирка и хората се оплакват. Лично ходих, 
трябва да ви кажа, че и сега да пратите хора, има около 20-30 автомобила, 
които задръстват цялото платно. Пак повтарям, знам че са ходили от 
дирекцията на г-н Бакалов, не знам за актове, но аз мисля че просто трябва 
да бъде спряно това нещо там категорично, веднъж за винаги. 

 
Янко КОРЕНЧЕВ 
Всички заедно, и особено ПК по образование и Дирекция 

“Образование” към община Варна положиха изключителни усилия, 
проведохме мисля успешно целева сесия за образованието. На мен ми се 
иска, г-н Кмете, на този етап да получа информация как върви 
изпълнението на Програмата на  Общинския съвет, защото времето върви 
много бързо, не са само тези проблемите, които стоят пред вас. Това е 
единия въпрос. 



Другият ми въпрос е свързан със следното: подадена е 
кандидатурата на Варна за европейска столица на културата, някои ще 
кажат къде са целите, 14-та, 18-та, 19-та година.... Иска ми се да разбера 
какво е предприето в това отношение, налага ли се ние като общински 
съветници да съдействаме, да лобираме, приета ли е програма, можем ли 
да мислим паралелно София 2014 г. Зимна олимпиада, Варна – лятна 
столица паралелно да ги съчетаем нещата..... 

На трето място – след месец-два предстои ваканция на нашия 
градски парламент – добре звучи, парламент. Мисля, че един въпрос 
поставен не само от мен, а знам че вече има и финансова готовност 
донякъде, ще предприемем ли така очаквания ремонт и да завършим 
мандата с по-приветлива зала, като се отчете, че залата не се използва 
само от общинските съветници, тя е многофункционална зала. 

 
Адм. Христо КОНТРОВ 
Преди да отправя своето питане, искам от името на хората, които 

живеят в блоковете където направихте пролетното почистване, лично да 
Ви благодаря, уважаеми г-н Кмете /Вие не бяхте на предната сесия/, 
действително има донякъде заразяващ характер, за съжаление такава 
гражданска инициатива напоследък все по-рядко има. Благодаря Ви! 

Г-н Йорданов, искам да Ви напомня за неизпълнението на едно 
решение на ОбС № 2560-15/26.10.2005 г., което касае седем предложения, 
които трябва да бъдат изпълнение, за да се обезопасят две училища и 
гражданите, които пресичат много опасни конфликтни точки в нашия 
град.  Първото ми предложение е в бюджета за 2006 г. да се предвидят 
средства за установяването на преградни съоръжения в разделителните 
островни части на бул. “Сливница” и бул. “Цар Освободител” така както 
са изградени такива по бул. “Вл. Варненчик”.  

Второ, до тогава /т.е. до края на 2005 г./ да се поставят преградни 
съоръжения на островните разделителни части около светофарите на бул. 
“Сливница” пред магазин “Пикадили” срещу дом “Младост” и този между 
бензиностанциите “Шел” и “OMV”.  

Трето, да се изгради светофарна уредба на бул. “Сливница” при 
излаза на улицата от пазар “Младост”, ако това е невъзможно да се 
поставят легнали гумени ограничители на скоростта за МПС.” Разбрах от 
отдела към “Устройство на териториите”, че светофар вече е осигурен, 
само трябва да се премести едната от спирките, тъй като попада в рамките 
на светофара.  



Четвърто: на същата улица след знака “Забранено паркирането” да 
се постави знак за вдигане на МПС на нарушители с паяк, ако се въведе 
такъв, разбира се;  

Пето: улиците около училищата “Добри Чинтулов” и “Елин Пелин” 
да се оборудват с легнали гумени прегради. У-ще “Добри Чинтулов” вече 
е обезопасено – ходих, видях, с прегради, но у-ще “Елин Пелин” от 
страната на ул. “Т. Влайков” и другата, която е перпендикулярна към 
бившата “Сливница” /“Бяла мечка”/ - там не е направено нищо. 

Шесто, в схемите за разполагане на временни обекти за следващата 
година /т.е. за 2006 г./ да се предвиди тези около училищата да се 
разположат плътно до техните огради, за да се избегне пресичането на 
улиците от учениците. 

Седмо, на оживените кръстовища и другите пешеходни пътеки да се 
разреши изграждането на пешеходни подлези /разбира се, това е вече в 
обозримото бъдеще/. 

 
Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 
Г-н Кмете, на предната сесия зададох един въпрос във връзка с един 

сигнал, който “Демократи за силна България” изпрати в Парламента в 
комисията по корупция; за съжаление не виждам отговор на моя въпрос.  

Въпроса ми е следния: ще има ли и ако ще има, кога ще има отговор 
на въпроса? 

 
Пламен НАЧКОВ 
Г-н Кмете, колеги, Аз искам да изкажа първо положителната част от 

моето питане, а именно, че екстрено се отзовахте и реагирахте за спешния 
ремонт на подлеза на “П. Евтимий” – в отговора, който сте дали, 
дейността е свързана с една фирма “Евродизайн”, пише че до 10.06. обекта 
е завършен, но не сме сигурни дали отводняването е направено – това ще 
проличи при първия дъжд. 

Също съм частично удовлетворен от извършения ремонт по ул. 
“Юрий Венелин”, но останах озадачен защо цялата улица “Ю. Венелин” 
която беше дадена за изкърпване не е завършена, а се извърши до ул. 
“Яворов” – пресечката с “Яворов”, това е до детската градина, точно 
дупките пред Детската градина останаха. Моето питане беше кога ще се 
завърши ремонта на ул. “Ю. Венелин” в частта от “П. Евтимий” до лятно 
кино “Тракия”. Може и на място да се отиде и да се провери несвършената 
работа, сега нямам информация коя фирма е работила там. 

По-учудващото е, че аз исках да ми се предостави графика за 
ремонтните работи и в отговора ми пише че се представя график /даже 



този отговор е адресиран и до адм. Контров/, а на нас ни се дава справка за 
ремонтите, които трябва да се извършат от петте районни кметства. 
Между “график” и “справка” аз мисля, че има съществена разлика. И 
много моля това за следващата сесия да ми бъде предоставено по фирми, 
така както е било възлагано, защото съм учуден, че средствата свършили. 
Уж ги смятахме тези средства за ремонта, в един момент ми пише в 
отговора, че в месец юни вече не се правят ремонти, тъй като средствата 
са свършили. 

И най-тежкия случай, с който не съм удовлетворен от реакцията, 
това е по отношение на гробищния парк. Поставих екстрено въпроса за 
тротоара, който е грубо казано като юфка. В събота е един от църковните 
празници Задушница черешова, много хора ще отидат, по този тротоар 
минават изключително възрастни хора и аз съм бил свидетел на няколко 
такива наранявания. И още по-фрапиращия проблем е с цветарите на 
входа на Гробища. Нямам нищо против да се създаде ред в продажбата на 
цветя, те са необходими на гражданите когато посещават Гробищния 
парк, но на входа на Гробища, където се затруднява видимостта, създават 
се условия за ПТП, ние търпим години наред този проблем да не се 
реши.Направихме и някакви магазинчета там, не можем да стигнем до 
решение на проблема. В отговора пише, че до 30.06. ще бъде решен. Аз не 
съм убеден в това, затова отново разтревожено поставям на вниманието 
този проблем и най-настоятелно Ви моля да се намесите в решаването на 
проблема с Гробищния парк, който поставих на вниманието Ви. 

 
Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, 

уважаеми дами и господа, Хотел “Белвю” – разбирам, че има констатация 
за сеч, ще проверя незабавно. Припомням, че само на две места за 
последните два сигнала общия размер на санкциите, които са наложени са 
в размер на 50 хлв. Ще последва проверка и санкция незабавно, знаете 
начина по който се стига до крайната сума, ще бъде реагирано. 

Ще пратя още днес, г-н Данов, причината да не се движи автобус № 
51, разбира се, няма да пропусна да проверя какъв е този строеж. 
Специално аз в тази част, по принцип винаги имам някаква визуална 
представа, не съм ходил от преди да възложа ремонта да бъде направен на 
отсечката “Журналист” – ВСУ – в момента се изгражда ново улично 
осветление, знаете. 

В образованието мисля, че нещата се движат в срок. Вие искате 
вероятно етапната готовност, реализация на нещата. Ще помоля г-н 
Базитов да Ви я предостави, но в срок се движи най-важното, което е 



обезпечено със средства ще бъде изпълнено за тази година – няма 
съмнение; в по-далечен план най-важното съзирам в това да излезе 
комисията с предложение за места, където да бъдат изградени или да 
бъдат надстроени училища. Ще добавя за детските градини, че никой не 
оспорва основателността на протеста на родителите, той идва след 
момента в който сме дали изчерпателна информация за състоянието на 
тази материя в нашия град. Въпроса е, че вече с протестите си хората 
изпреварват и реализацията на нашата собствена програма, която ние 
приехме заедно с вас – поетапно увеличение на групите, проектиране през 
тази година с цел строителство, изграждане на нови такива и пак го 
свързвам със задачата, която има до края на м.юни да се посочат 
подходящи терени за това – и за училища, и за детски градини. Но ще 
получите етапната готовност, справяне /така да се каже/ с програмата. 

За културната столица – знаете, че сме изпратили две предложения. 
При разговорите, които проведох с Кмета на Генуа, която е бивша столица 
/минал е по този път/, ще имаме тяхното методологическо и принципно 
сътрудничество да получим в този времеви отрязък след 2012 г.правото да 
бъдем културна столица на Европа. 

Светофар “Сливница” – да, ще бъде сложен такъв светофар; вместо 
пешеходна пътека светофарът ще охрани по-добре интересите, 
сигурността на пресичащите пешеходци.  

И тук вече ще обобщя отговора си по отношение на забележките на 
Пламен Начков и други такива – ама тука, ама там, ама иначе..... 
Уважаеми колеги, става дума за пари. Всеки варненец може да посочи 
където и тротоара се нуждае от повече грижи, и пътя да бъде нов, ремонти 
на сгради – знаете за какво става дума. Знаете състоянието на пътищата в 
града, знаете сумата, която е необходима, може да ме питате колкото 
пожелаете – това е ваше право, но винаги когато питате изхождайте от 
това, което сте гласували; аз не го вменявам ограничените средства във 
ваша вина, защото вие също се разпореждате с краен брой средства. Така 
че, ако два милиона и половина сме вложили в бюджета за ремонт на 
пътища, за разликата от два милиона до 500-600 милиона – тези, които не 
са извършени, може да задавате въпроси, но мисля че можете да имате и 
собствената нагласа сами да си отговорите в какъв обем и мащаб могат да 
бъдат очакванията и реално извършените работи. Мисля, че тази година и 
срочно и в един задоволителен обем ремонтирахме пътищата; по 
отношение на качеството ще следим, защото времето на извършването на 
ремонтите е кратко да се произнесем; ще следим в рамките на една година 
какво ще стане. Моята гаранция е, че преобладаващата част от ремонтите 
не може да няма някъде където да има некачествена работа ще бъдат 



качествени, а там където констатираме некачествено – знаете какво следва 
– фирмите ще трябва да го възстановят със свои средства. Така е за 
пътищата и не само за пътищата. Така ще бъде с училищата когато 
пристъпим към подготовката за новата учебна година, 15 септември – 
знаете винаги отделяме и сега сме запазили средства, било то с защитни 
такива или маркировки да подготвим прилежащите райони към 
училищата за първия учебен ден. Това е специална операция, която 
провеждаме с наши средства, с помощта на Полицията. 

Г-н Севастиянов, аз веднага мога да Ви отговоря, че между 6-7 
хиляди лева /не съм бил на предишната сесия, сега разбирам за това нещо/ 
въпросната публикация е между 6-7 х.лв., ще го уточня. Какво Ви 
интересува – съдържанието или средствата? Все пак да не разгорещявам 
страстите, аз мога много да говоря на тази тема – нека да не забравяме, че 
съдържанието е повода да се стигне до средствата! За съдържанието днес 
няма да говорим,  може и да се наложи да поговоря, но предлагам тази 
дискусия да я отложим или за днес по-късно или за следващия път, когато 
ще дискутираме тези неща. Искам да спестя време. Това е моя устен 
отговор, ще го прецизирам за тази публикация, що се отнася. 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
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ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от “ЦУМ”АД гр. София за 
създаване на акционерно дружество между “Търговски дом” АД и “ЦУМ” 
АД и безвъзмездно прехвърляне от “ЦУМ” АД на Община Варна на 
70 609 поименни безналични акции с право на глас от капитала на 
“Търговски дом” АД. 
     Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 48 
  
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

3713-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна приема направеното с писма вх. № ОС-6-
2600(60)/25.05.2006 г., вх. № ОС-6-2600(60)/08.06.2006 г. и вх. № ОС-6-
2600(60)/09.06.2006 г. от Председателя на Съвета на директорите на 
“ЦУМ” АД предложение за възстановяване на пълния размер на участието 
на Община Варна в капитала на “Търговски дом” АД, представляващо 
70 609 бр.поименни безналични акции с право на глас от капитала на 
дружеството, при условията, посочени в предложението. 

Общински съвет – Варна възлага на Председателя на Общински 
съвет – Варна, Кмета на Община Варна и представителя на Община Варна 
в общото събрание на акционерите на “Търговски дом”АД, съобразно 
своята компетентност и направеното от “ЦУМ”АД предложение, да 
извършат всички необходими действия, свързани с възстановяване от 
“ЦУМ”АД на Община Варна на 70 609 бр.поименни безналични акции от 
капитала на дружеството и последващо изграждане на търговски дом в 



поземлен имот № 518, част от УПИ І – “за търговски дом” в кв. 39 по 
плана на 8-ми микрорайон на гр. Варна във възможно най-кратките, 
допустими по действащите нормативни актове срокове. 

 
/резултати от поименно явно гласуване: 
за – 44, против - 2, въздържали се – 3, отсъстват – 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 
№ 42 

от заседание проведено на 09.06.2006 г. 
по точка трета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на община Варна 
вх. № ОС-6-9302(156)/01.06.2006 г.  относно създаване на акционерно 
дружество “Спортен комплекс Локомотив” съвместно между Община 
Варна и “Спортпроект”-ЕАД. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 45 
 
Общински съвет – Варна прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

3714-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 5 
от ЗОС и чл. 7 НРУПСЧОВКТД, Общински съвет Варна дава съгласие за 
следното:  

1/ Община Варна да участва чрез свой представител в 
учредителното събрание за създаване на акционерно търговско дружество 
с двустепенна система на управление с Надзорен съвет в състав от трима 
членове, като в Устава на дружеството да бъде изрично предвидено, че 
единият от тримата членове на надзорния съвет се избира по предложение 
на представителя на акционера Община Варна  в Общото събрание на 
акционерите,  и Управителен съвет, в състав от трима членове. 
 2/ Упълномощава представителя на Община Варна в учредителното 
събрание на “СПОРТЕН КОМПЛЕКС ЛОКОМОТИВ”АД  да гласува за 
следните решения:    

3/ Наименование и предмет на дейност на дружеството са както 
следва:    



А/ “СПОРТЕН КОМПЛЕКС ЛОКОМОТИВ”АД.   
 Б/ Предмет на дейност: организиране и провеждане на спортни 
събития и мероприятия, изграждане, поддържане и експлоатация на 
спортни площадки, стадиони, басейни и други съоръжения за спортни и 
културни цели, реклами, информационни програми, импресарски услуги, 
организиране и провеждане на музикално-артистична дейност,  
предоставяне на транспортни, информационни,  рекламни, спортни, 
анимационни, културни и други допълнителни услуги, участие и 
управление в инвестиционни проекти, търговско представителство и 
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки и услуги,  
придобиване, управление и продажба на облигации и други незабранени 
от закона дейности.        

4/ Седалище и адрес на управление:      
 А/ гр. Варна, обл.Варненска.       
 Б/ гр. Варна, по споразумение на съдружниците от учредителното 
събрание.    

5/ Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително 
условие.   

6/ Размера на капитала ще бъде определен, след като  ВОС приеме 
оценката, извършена от три вещи лица по реда на чл.72 и сл. от ТЗ на 
непаричната вноска, направена от Община Варна, състояща се от имоти, 
подробно описани в т. 8 от настоящото решение,  като съотношението на 
капитала е 34 % за Община Варна, представляващи стойността на 
непаричната вноска на Община Варна  и  66 % за “СПОРТПРОЕКТ”ЕАД.
 7/ Броят на акциите, на които се разделя капитала и номиналната 
стойност на една акция, ще бъдат определени на учредителното събрание, 
при спазване на горепосочените квоти.   
            8/ Общинското участие във формирането /набирането/ на капитала 
на дружеството е апортна /непарична/ вноска по реда на чл.72 и сл.ТЗ и се 
изразява в право на собственост на следните имоти, описани в АЧОС № 
2184/15.11.2001 г. 
 I. СПОРТЕН КОМПЛЕКС “ЛОКОМОТИВ” , находящ се на бул. 
“Сливница”, представляващ УПИ “Физкултурно дружество-Локомотив”,  
26 /двадесет и шести/ подрайон .  

I-1. СГРАДА-баскетболен салон / зала за хандбал/, състои се от един 
етаж и част от два етажа, конструкция стоманобетонова;   
 - Първи етаж – състои се от коридор, баскетболен салон / зала за 
хандбал/ , сервизни помещения със съблекални – 2/два/ броя, стълбище за 
втори етаж, със застроена площ 695/ шестотин деветдесет и пет/ кв.м.; 
 - Втори етаж – състои се от стълбище, коридор, зала за бокс и 



сервизни помещения със съблекални, със застроена площ 139/сто тридесет 
и девет/ кв.м.;      

I-2.СГРАДА-пристройка-склад на един етаж със застроена площ 130 
/сто и тридесет/ кв.м., конструкция – масивна;     
 I-3. СГРАДА-пристройка на един етаж със застроена площ 41 
/четиридесет и един/ кв.м., конструкция – масивна.    
 I-4. СГРАДА-административна на два етажа и сутерен със застроена 
площ 260/ двеста и шестдесет/кв.м., конструкция – масивна.  
 - Сутерен – състои се от котелно помещение, бойлерно помещение, 
склад за гориво, битова стая и сервизни помещения;    
 - Първи етаж – състои се от 4 /четири/ броя стаи, склад, гардеробно 
помещение, сервизни помещения ;       
 - Втори етаж – състои се от две тренировъчни зали и стая за треньор;
 I-5. СГРАДА – зала за лека атлетика /тренировъчен салон – писта/ 
на един етаж – състои се от три части – високо, средно и ниско хале, със 
застроена площ 2177 /две хиляди сто седемдесет и седем/ кв.м., 
конструкция – панелна и виранделови греди;    

I-6. СГРАДА – зала за борба на три етажа.    
 - Първи етаж – състои се от три стаи , склад и четири съблекални с 
бани и тоалетни със застроена площ 295 / двеста деветдесет и пет/ кв.м.;
 - Втори етаж – състои се от тренировъчна зала за борба, съблекални 
с баня и тоалет, две стаи със застроена площ 389 /триста осемдесет и 
девет/ кв.м.;      

- Трети етаж – състои се от лекционна зала и шах-клуб  със 
застроена площ 389 / триста осемдесет и девет/ кв.м.;    
 I-7. Футболно игрище, разположено в северозападния край на 
комплекса;    

I-8. Земя – 73000 / седемдесет и три хиляди/  кв.м. 
 9/ Задължава Кмета на Община Варна да депозира молба пред 
Варненски Окръжен Съд, с цел  последният  да възложи изготвяне на 
експертна оценка по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ на имотите – собственост на 
Община Варна, които ще представляват непаричната вноска в 
дружеството. 

10/ След определяне на паричната оценка на непаричната вноска по 
реда на чл. 72 от ТЗ, Общински съвет – Варна задължава Кмета на 
Община Варна да запознае и предложи оценката за одобряване от 
Общински съвет, съгласно чл. 72, ал. 4 от ТЗ. 

11/ Общински съвет – Варна възлага и упълномощава Кмета на 
Община Варна, след одобряване на паричната оценка на непаричната 
вноска от Общинския съвет, да подготви за утвърждаване и внесе в 



Общинския съвет всички документи, необходими за учредяване на 
акционерното дружество в съответствие с разпоредбите на Търговския 
закон и настоящите решения. 

 
/за – 44, против – 1, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 42 

от заседание проведено на 09.06.2006 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО:  Разглеждане на предложение на Кмета на община Варна 
вх. № РД-5-9901(125)/07.06.2006 г.  относно създаване на акционерно 
дружество между Община Варна и “Барет Ауто” ЕООД по предназначение на 
СК “Спартак”. 
     Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 46 
 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

3715-4. Във връзка с писмо за намерения вх.№ РД-5-
9901(125)/14.09.2005 г., Общински съвет - Варна, на основание чл.21, ал.1, т.8 
и т.9, от ЗМСМА, чл.34, ал.5 от ЗОС, дава съгласие за създаване на 
акционерно дружество по смисъла на Търговския закон с учредители – 
акционери: Община Варна и “БАРЕТ АУТО” ЕООД, регистрирано по ф.д. № 
1581/2003 г. във ВОС, със седалище гр. Варна и адрес на управление ул. 
“Капитан Петко войвода” № 41, ет.3, ап.10, собственик и управител Иван 
Стоянов Славков, БУЛСТАТ 103818391, с цел възстановяване и ползване по 
предназначение на спортен комплекс “Спартак”, разположен на територията 
на гр. Варна, 5 м.р., кв.997а. 

Община Варна ще участва в акционерното дружество с непарична 
вноска, представляваща недвижими имоти-сгради, съоръжения и земя – 
частна общинска собственост, а именно: 

1. УПИ ІІІ - за стадион със спортно възстановителен център и хотел, по 
АОС № 3411/30.05.2005 г., кв. 997а. 



Имотът се състои: 
- земя с площ 41668 кв.м.  
- застроени обекти както следва: 
І. СГРАДИ 
Спортна зала на един етаж със застроена площ от 705 кв.м. 

Конструкция-стоманобетонова. Година на построяване 1968 г. 
Гараж на един етаж със застроена площ от 324 кв.м. Конструкция – 

метална. Година на построяване – 1974 г. 
Работилница на един етаж със застроена площ от 89 кв.м. Конструкция-

монолитна. Година на построяване – 1950 г. 
ІІ.СЪОРЪЖЕНИЯ 
Стадион “Спартак”, състоящ се от игрище, лекоатлетическа писта и 

трибуни. 
Спортна площадка - игрище с площ 1030 кв.м. 
Тренировъчно игрище   
2. УПИ V-за обществено обслужване,  кв. 997а, по АОС № 

3411/30.05.2005 г. с площ 6867 кв.м. 
 3. УПИ І - “жил.строителство” кв.1, по плана на ж.к.”Възраждане” ІІ 

м.р. по АОС № 3334/11.04.2005 г. Имотът представлява земя с площ 5800 
кв.м. 

4. УПИ ІІІ - “за жил.стр-во, общ.обслужване и трафопост”, кв.560, 14 
п.р. по АОС № 2633/ 25.07.2003 г. с площ 2233 кв.м., находящ се на ул.”Осми 
март” гр. Варна. 

5. Земя с площ 2472 кв.м. ид.ч. от УПИ ІІ  -“за жил.стр-во, магаз.гаражи 
и тр.пост”, кв.2, по плана на 26 п.р., находящ се на бул. “Сливница”, ъгъла с 
ул. “Струга”, целият с площ 2532 кв.м. по АОС № 2084/22.07.2001 г. 

“Барет ауто” ЕООД ще участва в новото акционерно дружество с 
парична вноска, чийто размер ще бъде определен след определяне и 
одобряване на паричната оценка на непаричната вноска на Община Варна. 

Общински съвет възлага на Кмета на Община Варна и го 
упълномощава да извърши необходимите действия за оценка на непаричната 
вноска на Община Варна по реда на чл. 72 от Търговския закон. 

След определяне на паричната оценка на непаричната вноска по реда 
на чл.72 от ТЗ, Общински съвет – Варна  задължава Кмета на Община Варна 
да запознае и предложи оценката за одобряване от Общински съвет, съгласно 
чл.72, ал.4 от ТЗ. 

Общински съвет – Варна възлага и упълномощава Кмета на Община 
Варна, след одобряване на паричната оценка на непаричната вноска от 
Общински съвет, да подготви и внесе в Общински съвет всички документи, 



необходими за учредяване на акционерното дружество в съответствие с 
разпоредбите на Търговския закон. 

 
/за – 46, 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 
№ 42 

от заседание проведено на 09.06.2006 г. 
по точка пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Кмета на Община 

Варна, вх. № РД-6-9300(31)/08.06.2006 г.  за отдаване на концесия за 
извършване на рекламни дейности и разполагане на съоръжения за 
продажба на печатни изделия за задоволяване на обществени потребности 
в обекти, разположени върху земя публична общинска собственост 
представляващи автобусни спирки за масовия обществен транспорт. 

    Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 48 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
3716-5. На основание чл.67, ал.1 и чл.69, ал.1, т.3, във връзка с чл.69, 

ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с §5 , т.31 от Закона за 
устройство на територията, чл.5 , ал.1 от Закона за пътищата, §1, т.5 и т.9, 
от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, чл.75 от 
ЗУТ, Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в 
урбанизираните територии и с оглед обстоятелството, че спирките  
представляват прилежаща инфраструктура и принадлежност към 
общинските пътища-публична общинска собственост, предлагам на 
Общински съвет – Варна взема следните решения:  

1. Открива процедура по предоставяне на право на концесия за 
извършване на рекламна дейност и  разполагане на съоръжения за продажба 
на печатни изделия  за задоволяване на обществени потребности в обекти, 
разположени върху земя, публична общинска собственост – 
представляващи автобусни спирки на масовия обществен транспорт. 

1.1. Предмет на концесията е изграждане и експлоатация на обекти – 
автобусни спирки с рекламни пана и съоръжения за продажба на печатни 
изделия в автобусните спирки, представляващи прилежаща инфраструктура 
и принадлежност към общинските пътища – публична общинска 
собственост.        



1.2. Дейността ще се осъществява върху 450 броя спиркови 
съоръжения, обслужващи 238 броя автобусни спирки, съгласно утвърдената 
схема на масовия обществен транспорт. 

      1.2.1. Спирките са разделени на четири относително равностойни 
пакета, като всеки един поотделно представляващ обект на концесия, както 
следва:   

       1.2.1.1. ПАКЕТ №1 включващ: направление - бул.”Владислав 
Варненчик”, направление - Аксаково, ж.к.”Владислав Варненчик” 
направление – бул.”Св.св.Константин и Елена”, бул.”Константин и 
Фружин”, ж.к. “Кайсиева градина” - ул.”Асен Разцветников”, направление – 
бул.”Ян Хунияди”, направление – ул.“Д-р Пискюлиев”, ул.”Тодор Влайков” 
и ул.”Кракра”, направление Звездица и Константиново и отделните обекти, 
съгласно таблица №1. 

                                                                                                       
 
 
                                                                                                             

ТАБЛИЦА №1 
 

№ 
по 

ред 
С п и р к а Местополо

жение 
Брой 

спиркоза
слони 

Вид 
спиркозаслон 

А в т о б у с н и   
л и н и  

Брой 
авт.линии 

 Търговски 
обекти брой  

1 Автогара бул.Владис
лав 2 средна 1, 22, 122, 41, 

148, 18, 40 7 2 

7 Армейска 
преди 
Кайс.гр. 
/Трети март/ 

2 малка 
20, 22, 122, 148, 
209,118,118А,14-
А,115,82,88 

11 
0 

8 Антон Страшимиров Младост 2 малка 41 1 1 

10 Богдан Владиславо
во 2 малка 41,14А 2 0 

11 Борсата бул.Владис
лав 2 малка 1, 22, 41, 18, 40 5 1 

18 Блок 407/ Владиславово /   1 средна 

14, 20, 22, 122, 
41, 
148,,14А,209,82,
88,115 

11 

1 
19 Блок 221/ Кайсиева градина/   2 малка 14 1 1 
23 Блок 21 /Владиславово/   2 малка 20, 22, 122 3 1 

27 ВАМО бул 
Владислав 2 малка 1, 22, 41, 40 4 1 

31 Вежен Трети март 
В-во бл.4 2 малка 14, 41, 82, 88, 

118-А,14-А 6 1 

33 Вихрен В-во след 
газост. 2 малка 41, 118, 118А 3 0 

34 Възраждане Трети март 2 малка 48, 148, 209 3 0 
42 Газостанция-Владиславово   1 малка 118, 118А,41 3 0 
43 Газостанция Вяра 2 малка 20, 209 2 0 

  Дом “Младост”- по Вяра   1       1 



50 Детелина 
Трети март 
преди 
Стоп.двор 

2 малка 14, 41, 82, 88, 4 
0 

55 Девня Владиславо
во 2 малка 

20, 22, 122, 148, 
209, 118, 118А, 
115 

8 
2 

59 “Елпром” Владислав 2 малка 1, 15, 22, 18, 40 5 1 

69 Иван Рилски бул 
Владислав 2 малка 1, 22, 41 3 0 

70 Искър Трети март 2 малка 20, 88, 83 3 0 
73 КРЗ   2 малка 3, 122, 42,  3 1 

75 Капитан Петко   2 средна 
14,20,22,122,148,
209,118,118А,14
А,115,82,88 

12 
2 

76 Кайсиева градина   2 малка 14 1 0 
77 Кооперативен пазар   2 малка 14, 23 2 2 
79 Кайсиева градина   2 малка 41, 118А 2 0 

83 Ком Владиславо
во 2 малка 41, 118, 118А 3 0 

84 КАТ   2 малка 148, 118, 118А, 
22 4 1 

89 Лаврентий   2 малка 39 1 0 

93 Мургаш над Кайс.гр. 
Трети март 2 малка 

20, 148, 209, 82, 
88, 118, 118А, 
14А 

8 
1 

95 Мусала Вл-во около 
бл.403 2 малка 41, 14А 2 0 

114 Общежитието Кайсиева 
гр.  2 малка 14, 41, 118 3 1 

116 Огоста Вяра 
Възраждане 2 малка 20, 88, 83 4 1 

117 Осъм Възраждане  
Трети март 2 малка 20, 88, 83 3 

0 
        

119 П.Евтимий *   2 малка 1, 22, 41, 148, 18, 
40 6 2 

131 ПКИ   2 малка 148 1 0 
133 Родина   2 малка 1, 148 2 1 

136 Радиозавод бул.Владис
лав 2 малка 22, 41, 1 3 0 

144 Родопа   2 малка 122, 42 2 0 
151 Сокол   2 малка 36, 37 2 0 

155 Строител Младост 
бл.106 2 малка 22, 82, 118, 118А 4 0 

162 Зимно кино Тракия /съда/   2 малка 1, 10, 22, 122, 41, 
48, 148, 18, 40 8 

2 
165 Транспортна банка   2 малка 7 1 1 
167 Трети март   2 малка 20,83,88 3 1 

170 ТИС - север   3 малка 20, 22, 148, 209, 
82, 88, 83, 118 8 

1 
179 Фабрика Хр.Ботев   2 малка 39 1 0 
182 Хидробаза   2 малка 36, 37 2 0 

185 Химик Вл-вово 2 малка 22, 148, 209, 118, 
118А, 115 6 1 

190 Централна поща *   3 голяма 
2, 10, 13, 22, 32, 
41, 48, 148, 82, 
88, 83,86,40,1 

14 
3 

192 Централна Автобаза Вяра до 
бл.139 2 малка 48, 148, 88, 83, 

115 5 1 

197 Черни връх Вл-вово 
бл.404 2 малка 41, 118, 118А 3 0 

198 Чайка   2 малка 36 1 0 
202 Янтра   2 малка 20, 88, 83 3 0 



228 Константиново -  център   1 малка 37 1 1 
229 Моста   1 малка 37 1 0 
230 Юр.дере   1 малка 37 1 0 
231 Навеса   1 малка 37 1 0 
232 Лозарска   1 малка 37 1 0 
233 Хижа ”Звездица”   1 малка 37 1 0 
234 Амонал   1 малка 37 1 0 
235 Рибарска   1 малка 37 1 0 
236 Чайка   1 малка 37 1 0 

237 Катедралата бул.Владис
лав 2 малка     2 
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          1.2.1.2. ПАКЕТ №2 включващ: направление - бул.”Христо Ботев”, 

направление – бул.”Мария Луиза”, бул.”Осми Приморски полк”, 
направление – кв.“Виница” и местност “Аладжа манастир”, направление – 
кв.”Аспарухово”, кв.”Галата”, “Зеленика”, ”Боровец – север и юг”, 
“Прибой” ,”Ракитника”   направление – “Южна промишлена зона” и 
отделните обекти, съгласно Таблица №2. 

 
ТАБЛИЦА №2 
 

№ 
по 

ред 
С п и р к а Местополо

жение 
Брой 

спиркоза
слони 

Вид на 
спиркозаслон

а 
А в т о б у с н и   

л и н и  
Брой 

авт.линии 
Търговски 
обекти брой 

2 Аладжа манастир   1 малка 29 1 0 

3 Аспарухово -център   2 малка 2, 17, 42, 88, 46, 
55, 60 7 2 

9 Бункера Аспарухово 1 малка 42, 46, 55 3 0 

14 Бор 

посока 
Виница и 
Ал.манасти
р 

2 малка 29 1 

0 

17 Благой Касабов Ал.Дякович 2 малка 17,37,23,36,46,55
,60 6 1 

21 Боровец   2 малка 46 1 0 
25 В.Иванов   2 малка 60 1 0 
26 Вилите   2 малка 29   0 
32 Ветеран   2 малка 60 1 0 

36 Гребна база посока 
Звездица 2 малка 36 1 0 

41 Галата - обръщач   1 малка 17,60 2 1 
44 Дом Майка и Дете/Виница/   1 малка 31,31А, 29 3 1 

45 Д.Дебелянов Хр.Ботев 1 малка 3,10,13,19,32,39,
83 7 1 

53 Детски свят/Аспарухово/   2 малка 17, 60 2 1 

54 Джанавара *   2 малка 17, 46, 60, 36, 2, 
42, 88 7 1 

56 Д-р Николаев посока 
Виница 2 малка 31, 29 2 0 

57 Д-р Дончев посока 
Виница 2 малка 31, 29 2 0 

65 Зора посока 1 малка 2 1 1 



Аспарухово 
67 Зеленика   2 малка 10 1 0 

71 КЗ   2 малка 2, 17, 122, 88, 36, 
46, 60, 37 8 1 

72 Калин Аспарухово 2 малка 2, 17, 42, 88, 46, 
55, 60 7 1 

80 Кантара   1 малка 55 1 0 
81 Корабостроител   2 малка 55 1 0 
85 Лазур Аспарухово 2 малка 60, 17 2 0 

86 Л.Каравелов   2 малка 2, 17, 42, 88, 46, 
60 6 2 

88 Лагера   2 малка 17, 60 2 0 

94 Музея Мария 
Луиза 2 малка 

3, 7, 19, 31, 148, 
8, 9, 29, 51, 
31А,109 

11 
2 

98 Мара Тасева Аспарухово 1 малка 60 1 0 

101 Матроски клуб   1 малка 19, 122, 3, 31, 
21А,14, 1 7 1 

102 Моряк острова 2 малка 122, 42 2 1 

104 Моста след р-нт 
"Лоза" 2 малка 31, 29 2 0 

105 Моряшка 

преди края 
на Боровец 
поделениет
о 

2 малка 46 1 

0 
106 Македонски дом    1 малка 8, 9, 109, 40 4 0 

107 Народни будители   2 малка 2, 17, 42, 88, 46, 
55, 60 7 2 

108 Нова ВПД втор сп. 
след Галата 2 малка 60 1 0 

112 Н.Стоянов преди 
Галата 1 малка 17, 60 2 0 

113 Осми декември   2 малка 2, 3, 17, 88, 36, 
46, 55, 60, 37 9 1 

115 Орел в Галата 1 малка 17 1 0 

121 Паметника 8-ми 
приморски 2 малка 

3, 7, 19, 31, 148, 
8, 6, 118, 118А, 
31А 

10 
2 

123 Петрол   1 малка 3, 10, 13, 42 4 0 

124 Полиграфия   2 малка 7, 31, 18, 29, 51, 
31А 6 1 

125 Пл.”Съединение” Осми 
приморски   2 малка 

7, 19, 20, 31, 148, 
86, 29, 118, 
51,118А,31А,3 

12 
2 

128 Първи май   2 малка 17,60 2 0 
134 Разклона   2 малка 31, 29 2 0 
145 Ракитника   1 малка 60 1 0 
146 Резервоара   2 малка 31, 29 2 0 
156 Спартак   2 малка 17, 60 2 0 
157 Сокол   2 малка 17, 60 2 0 
159 Светкавица   2 малка 31, 29 2 1 
160 Тополата   2 малка 60 1 0 
161 Параклиса   2 малка 60 1 0 
168 ТВУ   2 малка 17 1 0 
177 Чакъла   2 малка 60 1 0 
178 Хижа Черноморец   1 малка 60 1 0 
180 Хр.Ботев-Аспарухово   2 малка 2 1 0 
181 Хр.Манолов   2 малка 2, 42 2 0 
187 Хр.Баев Аспарухово 2 малка 42 1 0 

189 Център-часовника   1 средна 
1, 3, 7, 14, 19, 
122, 31, 8, 9, 109, 
18, 51, 31А 

13 
1 



191 Център Виница   2 малка 31, 29, 31А, 3 1 

193 Чаталджа   2 малка 
3, 7, 19, 31, 148, 
86, 51, 29, 118, 
118А,31А 

11 
2 

194 Черно море   2 малка 17, 60 2 0 
195 Чешмата   2 малка 31, 29 2 0 
196 Черно море   2 малка 31, 29 2 0 
199 Чонгора   2 малка 42 1 1 

200 Явор   2 малка 
3, 7, 19, 31, 148, 
86, 29, 118, 
118А, 51, 31А 

11 
2 

225 Гробище-Виница   2 малка 31А 1 0 
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          1.2.1.3. ПАКЕТ №3 включващ: направление - 

ул.”Девня”,бул.”Приморски”, бул.”Княз Борис І”, к.к.”Св.св.Константин и 
Елена”, к.к. “Чайка”, к.к.”Златни Пясъци”; направление – Западна 
промишлена зона – Тополи; направление – Западна промишлена зона – 
Казашко; направление – ВиК, Каменар и Осеново, направление – 
бул.”Република” и отделните обекти съгласно Таблица №3. 

 
                                                        ТАБЛИЦА №3 
 

№ по 
ред С п и р к а Местополо

жение 
Брой 

спиркоза
слони 

Вид на 
спиркозаслон

а 
А в т о б у с н и   

л и н и и               
Брой 

авт.линии 

 
 
 

Търговски 
обекти брой 

5 Академия ВИНС 2 малка 14, 117,20, 39,  
109, 14-а,8,9,409                 8 

2 

6 Акации бул.Княз 
Борис 2 малка 14, 17, 20, 39, 

109, 14-а                6 1 
12 Басейна Приморски 2 малка 20, 39, 48 3 0 
28 Винзавод   2 малка 18, 40 2 0 

38 Гео Милев 

Република 
до 
Поликлиник
ата 

2 малка 14, 48, 14А 3 

1 
39 Гара Тополи   2 малка 18А, 18 2 1 

48 Драгаш Тихомир х 
Младежка 2 малка 7 1 1 

49 Детско градче бул 
Република 2 малка 7, 15, 41, 48 4 0 

51 ДКС /спортна зала/ Княз Борис 2 малка 14, 17, 39, 8, 9, 
109, 14А 7 1 

52 Делфинариум Княз Борис 2 малка 14, 17, 39, 8, 9, 
109, 14А 7 1 

58 ”Ч.море” ЕАД    2 малка 48, 7, 15 3 0 
61 Екарисаж   2 малка 18, 18А 2 0 
62 “Електротерм” Република 2 малка 15 1 0 



63 Ж.п. гара до "Кронщад" и 
пред  входа на ЖП гара   3 средна 

1, 7, 10, 13, 17, 
19, 20, 22, 31, 32, 
39, 41, 
48,82,37,55,60,51
,4636,86,8,18,23,
31А,29 

26 

3 
68 Звезда   2 малка 39 1 0 
74 Казашко   1 малка 18А 1 1 
78 Картонажна фабрика   2 малка 15 1 0 
92 “Метал”   2 малка 1, 15 2 1 
97 Морска гара   1 малка 48 1 1 
99 Морско око/Севастопол/   2 малка 14, 8, 9, 109,14А 5 2 

100 Млекозавод   2 малка 15, 18, 40, 118А 4 0 

103 Младост Разсадника 
Тополи 2 малка 18, 18А 2 0 

109 Ново селище   1 малка 18, 18А 2 1 

118 
  

Почивка-Ученически 
комплекс * 

  
  

1 
2 

малка 
средна 

14, 15, 155, 17, 
39, 148 118А, 
118, 86, 209, 
14А,115 

12 

1 
122 Пивоварен завод   2 малка 15, 18, 40, 118А 4 1 

129 Почивка на магистрала и   3 малка 209, 39, 31А, 8, 9, 
109 6 0 

130 Поглед   2 малка 48 1 0 
139 Разклон Тополи   2 малка 18, 18А 2 0 
142 Разсадника   2 малка 18, 18А 2 0 

149 “Св.Никола” Отдих и 
култура 2 малка 14, 17, 39, 8, 9, 

109, 14А 7 1 
172 Топливо   2 малка 39 1 1 
173 Тополи-гробища   1 малка 40, 118А 2 0 
174 Тополи   2 малка 18, 18А, 118А 3 1 
175 Топлата вода   2 малка 39 1 0 
176 ФК   2 малка 17, 20, 39 3 0 
201 Янко Костов   2 малка 15, 7, 1  1 

205 Студентска   2 малка 209, 39, 31А, 8, 9, 
109, 409 7 1 

206 Траката   2 малка 209, 39, 31А, 8, 9, 
109, 51, 409 8 

1 

207 Ал.Стамболийски   2 малка 209, 39, 31А, 8, 9, 
109, 409 7 0 

208 Евксиноград   2 малка 209, 39, 31А, 8, 9, 
109, 51, 409 8 

1 

209 Марек /Балкан/   2 малка 209, 39, 31А, 9, 
109 409 6 1 

210 К.к.”Св.Константин и   2 малка 209, 39, 8, 9, 109, 
51, 409 7 0 

211 Странджа   2 малка 209, 39, 9, 109, 
51, 409 6 0 

212 Моста   2 малка 209, 39, 9, 109, 
51, 409 6 0 

213 Ален мак   2 малка 209, 39, 9, 109, 
51, 409 6 0 

214 ВСУ   2 малка 209, 39, 9, 109, 
51, 409 6 0 

215 Журналист   2 малка 209, 39, 9, 109, 
409 5 1 

216 Спортпалас   2 малка 209, 39, 9, 109, 
409 5 0 

217 Република   2 малка 209, 39, 9, 109, 
409 5 0 

218 Дирекция -Зл.пясъци   2 малка 209, 39, 9, 409 4 1 
219 Панорама   1 малка 209, 39, 9, 409 4 0 



220 Брезите   2 малка 209, 39, 9, 409 4 0 
221 Миньор   2 малка 209, 39, 9, 409 4 1 

222 Летовище Виница -
Дружба 2 малка 31А 1 0 

223 Черноморец   2 малка 31А 1 0 
224 Вилна зона   2 малка 31А 1 0 

226 Летовище Дружба 
център 1 малка 8 1 1 

227 Изгрев   2 малка 51,9, 209, 409 4 1 
238 Горска Каменар 2 малка 23 1 0 
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   1.2.1.4. ПАКЕТ №4 включващ: направление - бул.”Сливница”/след 

“Нептун”, направление - бул.”Цар Освободител”; направление - бул.”Васил 
Левски”, бул.”Ян Палах”; направление - бул.”Генерал Колев”, ул.”Мир”, 
“Терапия”, “Военна болница” и “Хлебозавод”; ж.к.”Трошево” и отделните 
обекти съгласно Таблица №4.     

 
                                                       
ТАБЛИЦА №4 
 

№ 
по 

ред 
С п и р к а Местополо

жение 
Брой 

спиркоза
слони 

Вид 
спиркозаслон 

А в т о б у с н и   
л и н и и               

 
 
 
 

Брой 
авт.линии 

 
 
 

Търговски 
обекти  

4 Асен Халачев у-ще 
“Ч.Храбър” Левски 2 малка 13 1 1 

5 Академия   2    20 1 0 
13 Базар Левски бул.Левски 2 малка 3, 7, 15, 19,115 5 2 

15 Болницата - по Цар   4 малка 3,13, 20, 32, 118, 
118А 6 

3 

16 ІІ-ри корпус-ИУ Железни 
врата 2 малка 13  1 1 

20 Балкантурист Прилеп 2 малка 23 1 0 
22 Блоковете -Каменар   2 малка 23 1 0 
24 Военна болница   2 малка 209 1 1 

29 В и К   2 малка 7, 10, 15, 20, 209, 
23 6 1 

30 Вятърна мелница   2 малка 10, 23 2 0 

35 В.Ханчев Сливница 
бл.115 2 малка 82, 118, 118А 3 1 

37 Г.Георгиев 
Цар 
Освободите
л 

2 малка 14, 41, 148, 
209,14А, 115 6 

0 

40 Г.Петлешев Сливница 
бл.147 2 малка 14, 15, 82, 118А, 

118, 14А 6 2 
46 Дубровник бул Левски 2 малка 3, 7, 15, 209,115 5 1 

47 Дом “Младост”- по Сливница   2 малка 
7, 14, 15, 48, 148, 
82, 118, 88, 83, 
14А, 118А 

11 
2 

60 “Електрон” Ген. Колев 2 малка 13, 32 2 1 



64 Железни врата   2 малка 13 2 1 
66 Завоя до ХЕИ 1 малка 3 1 0 
82 Каменар   1 малка 23 1 0 
87 Лозарска   2 малка 23 1 0 

90 Лятно кино”Тракия” * Сливница 2 малка 48, 82, 88, 83, 23, 
118, 118-А 7 2 

91 Мебелна палата Сливница 2 малка 82, 118, 118А 3 2 
96 Мир   2 малка 13, 19, 32, 209 4 1 

110 Ново селище   1 малка 23 1 0 

111 Нептун   2 малка 3, 13, 32, 82, 88, 
83, 14А 7 1 

120 П.Дубарова Сливница 2 малка 14, 15, 82, 118, 
118А, 14А 6 1 

125 Пл.”Съединение” Цар 
Освободител   2    20,118 2 2 

126 Победа   4 малка 7, 15, 20 3 1 
127 Проектантска   2 малка  20, 118, 118А 3 1 
132 Росица   1 малка 23 1 0 
135 РУМ “Бриз””   1 малка 3 1 1 
137 Роза   2 малка 10 1 0 
138 Раковски   2 малка 13 1 1 
140 Разклон Каменар   2 малка 23 1 0 
141 Разклон Куманово   2 малка 23 1 0 
143 Ракета   1 малка 19 1 0 
147 СМК   2 малка 39 1 0 
148 Стадион “Спартак”   2 малка 7, 10, 15 3 1 

150 Средношколска Левски 2 малка 
15, 148, 209, 86, 
188, 118А, 51, 
118,31А,115 

10 
0 

152 Свежест   2 малка 23 1 0 

153 Стадиона *   2 малка 
15, 148, 209, 86, 
118,118А,31А, 
115 

8 
1 

154 Спортист бул.Левски 2 малка 
15, 148, 86, 
118,118А, 31А, 
115 

7 
0 

158 Сотира   2 малка 19, 209 2 0 

163 Техникумите по Сливница и 
акад.Сахаров   4 малка 

7, 14, 15, 48, 82, 
88, 83, 118, 
118А,14А,115 

11 
1 

164 Тих труд   2 малка 
7, 15, 48, 82, 88, 
83, 118, 118А, 
14, 14А 

10 
0 

166 Трансформатора/Илия   2 малка 14, 48, 82, 88, 83, 
118А, 118, 14А 8 

2 
169 Терапия *   2 малка 19, 32, 209 3 1 
171 Технически университет   1 малка 32 1 0 
183 ХЕИ   2 малка 7, 15, 209 3 2 

184 Х.Димитър до Вятърна 
м-ца 2 малка 10 1 0 

186 Хлебозавод   1 малка 32  0 

188 Хемус РУМ Бриз 
В-не 2 малка 48, 148, 209, 115 4 1 

203 Янко Михайлов Отец 
Паисий 2 малка 118, 118А, 10 3 1 

204 Бриз   1 малка 32 1 0 
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          1.3. След проведен конкурс от Община Варна, са изготвени типови 
проекти на спирките на превозните средства от редовните линии за 
обществен транспорт, включително спиркозаслоните и допълните 
елементи,  съгласно изискванията на Наредба № 6/26.11.2003год. за 
изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии и Наредбата на 
Общински съвет – Варна за изграждане на общодостъпна среда в гр.Варна. 

2. Срок на концесията  - 15 /петнадесет/ години с възможност 
концесионния договор да бъде продължен с още 15 /петнадесет/ години при 
взаимно писмено съгласие на страните по концесионния договор при 
условията на чл.3, ал.2 и 3 от Закона за концесиите и чл.68, ал.2 от Закона за 
общинската собственост. 

            2.1. Начален срок за осъществяване на концесията е датата на 
подписване на концесионния договор, но не по-късно от един месец от 
датата на приключване на конкурса и определяне на спечелилите 
кандидати. 

3.  Концесионерите се определят чрез търг с явно наддаване. 
4. Определя депозит за участие в търга 7 000.00 /седем хиляди/ лева с 

включен ДДС, за всеки един от пакетите, които да се внесат по IBAN BG36 
CECB 9790 3362 1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, клон 
Варна, BIC CECBBGSF на Концедента. При подаването на заявленията за 
участие в търга се прилага банков документ, удостоверяващ внесения 
депозит. Депозитът на спечелилия участник се приспада от дължимото 
еднократно концесионно възнаграждение, а депозитите на останалите 
участници се освобождават след определяне от Кмета на Община Варна на 
спечелилия участник.   

4.1. Тръжните книжа за всеки един от пакетите се получават от стая 
1205, тел. 052/659 137 в сградата на Община Варна, гр.Варна, бул. “Осми 
Приморски полк” №43, срещу представяне на документ за платени по IBAN 
BG45 CECB 9790 3162 1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, 
клон Варна, BIC CECBBGSF на Концедента в размер на 2 000.00 /две 
хиляди/ лева с включен ДДС. 

 
5. Определя концесионното възнаграждение както следва: 
5.1. Еднократно концесионно възнаграждение за всеки един от четирите 

пакета в размер както следва: 
 
• ПАКЕТ №1 – 44 000.00/четиридесет и четири хиляди/лева с 

включен ДДС; 
• ПАКЕТ №2 – 36 600.00/тридесет и шест хиляди и 

шестстотин/лева с включен ДДС; 



• ПАКЕТ №3 – 37 200.00/тридесет и седем хиляди и двеста/лева с 
включен ДДС; 

• ПАКЕТ №4 – 44 000.00/четиридесет и четири хиляди/лева с 
включен ДДС; 

       дължимо при подписване на концесионния договор, платимо по по 
IBAN BG45 CECB 9790 8462 1500 00, код на вид плащане 44 57 00, при 
«Централна Кооперативна Банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на 
Концедента.  

5.2. Годишно концесионно възнаграждение за всеки един от четирите 
пакета в размер както следва: 

 
• ПАКЕТ №1 – в размер на 32,98% /тридесет и две цяло и 

деветдесет и осем стотни процента/ от годишния финансов резултат, преди 
данъчно облагане, от всички обекти от концесионната дейност на 
Концесионера по този концесионен пакет,  но не по-малко от 
88 000.00/осемдесет и осем хиляди/лева с включен ДДС; 

• ПАКЕТ №2  – в размер на 28,36% /двадесет и осем цяло и 
тридесет и шест стотни процента/ от годишния финансов резултат, преди 
данъчно облагане, от всички обекти от концесионната дейност на 
Концесионера по този концесионен пакет,  но не по-малко от 73 
200.00/седемдесет и три хиляди и двеста/лева с включен ДДС; 

• ПАКЕТ №3 – в размер на 29,56% / двадесет и девет цяло и 
петдесет и шест стотни процента/ от годишния финансов резултат, преди 
данъчно облагане, от всички обекти от концесионната дейност на 
Концесионера по този концесионен пакет,  но не по-малко от 74 
400.00/седемдесет и четири хиляди и четиристотин/лева с включен ДДС; 

• ПАКЕТ №4 – в размер на 34,32% /тридесет и четири цяло и 
тридесет и две стотни процента/ от годишния финансов резултат, преди 
данъчно облагане, от всички обекти от концесионната дейност на 
Концесионера по този концесионен пакет,  но не по-малко от 
88 000.00/осемдесет и осем хиляди/лева с включен ДДС; 

        платими на равни вноски, след изтичане на 48/четиридесет и осем/ 
месеца от подписването на всеки един от концесионните договори по 
отделните пакети, по IBAN BG45 CECB 9790 8462 1500 00, код на вид 
плащане 44 57 00, при «Централна Кооперативна Банка»АД, клон Варна, 
BIC CECBBGSF на Концедента, както следва: 

• първи вноски до 31 март на текущата година; 
• втори вноски до 30 юни на текущата година; 
• трети вноски до 30 септември на текущата година; 



• четвърти вноски 30 ноември на текущата година. 
 
6. Основни права и задължения на Концесионера по всеки един от 

пакетите: 
 
  6.1. Да заплаща на концедента дължимата годишна концесионна 

вноска при условия и в срокове, определени с концесионния договор, като 
предоставя в срок до 30 април на текущата година счетоводния баланс и 
отчета за приходите и разходите за предходната година .    

6.2. Да представи на концедента и инвестиционна програма, относно 
осъществяване на дейността, включваща работни проекти и проектосметна 
документация, съгласувана и одобрена от Концедента и съответните 
инстанции за всеки един от обектите - спирки на превозните средства от 
редовните линии за обществен транспорт. 

6.3. Да  изпълнява инвестиционната програма, която след съгласуване 
с Концедента става неразделна част от концесионния договор. 

6.4. Да изгради, съгласно съгласуваната инвестиционна програма, със 
собствени сили и средства спирките на превозните средства от редовните 
линии за обществен транспорт, предмет на концесията, съгласно Таблици 
№1, №2, №3 и №4, включващи: 

• зона на изчакване; 
• зона за качване; 
• спиркозаслон/навес/; 
• места за сядане; 
• място за инвалидна количка; 
• рекламно пано; 
• съоръжение за продажба на печатни изделия; 
• указателна табела; 
• съд за смет; 
• други. 
 

6.5. Да представи на Концедента приращенията и подобренията от 
имота, върху които се осъществява дейността предмет на концесията, след 
изтичане срока на концесионния договор, заедно с всички технически, 
информационни материали и документи. 

6.6. Да осигурява достъп на Концедента или оторизиран негов 
представител до обектите, предмет на концесията, както и цялата 
документация, свързана с осъществяването на концесията, с цел 



осъществяване контрол по изпълнение условията на концесията и на 
задълженията на концесионера по концесионния договор. 

6.7.  Да води аналитична счетоводна отчетност за дейностите, предмет на 
концесията. 

6.8. Да извършва необходимата поддръжка и благоустройство на 
обектите, върху който се осъществява дейността – предмет на концесията. 

6.9. Да не променя предмета на концесията и да използва обектите 
единствено по предназначенето им, предмет на концесията. 

6.10. След изтичане на срока на договора да предостави на Концедента 
обекта, върху който се осъществява предметът на концесията, в отлично 
състояние и годен за експлоатация. 

6.11. Да не извършва незаконно строителство. 
6.12. Да застрахова обекта предмет на концесията. 
6.13. Да поеме текущите капиталови разходи, както и разходите по 

опазване и поддържане на обекта. 
6.14. Да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, 

защитените със закон територии и обекти (паметници на културата), 
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, 
включително чрез предвиждане в инвестиционната му програма на средства 
и мерки за това. 

6.15. Да не продава, прехвърля, възлага или по друг начин да се 
разпорежда с обекта на концесията и/или инфраструктурните елементи и 
принадлежности и части от тях, които се включват в обекта на концесията. 

6.16. Да не учредява обезпечения върху обекта на концесията и/или 
инфраструктурните елементи и принадлежности и части от тях, които се 
включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на 
елементите и принадлежностите е завършено или не. 

6.17. Да не извършва нито лично, нито чрез трети лица действия и/или 
бездействия, в резултат на които се цели прекратяване на публичната 
собственост на Концедента върху обекта на концесията и/или 
инфраструктурните елементи и принадлежности и части от тях, които се 
включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на 
елементите и принадлежностите е завършено или не. 

6.18. Да сезира концедента, когато трети лица нарушат правата му, 
предоставени му с договора за концесия, както и да иска намеса на 
Концедента за отстраняване на нарушенията. 

6.19. Да извърши всички дейности по предоставената концесия съгласно 
закона и концесионния договор. 

 



    7. Основни права и задължения на Концедента: 
 
7.1. Да получава редовно от Концесионера дължимата годишна 

концесионна вноска в срокове и при условия, определени с концесионния 
договор. 

7.2. Да извършва контрол по изпълнение на задълженията на 
Концесионера и спазването на условията на концесията по всяко време. 

7.3. Да оказва съдействие на Концесионера при осъществяване на 
концесията съгласно договорните клаузи. 

7.4. Да не пречи на Концесионера да осъществява правата си по 
концесията, освен в случаите, определени с нормативен акт или с 
концесионния договор. 

7.5. Да придобие правото на собственост от момента на тяхното 
възникване върху построените и доставените съоръжения и 
инфраструктура, приращенията, както и пълната съпътствуваща 
документация. 

7.6. Да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от 
страна на концесионера на основни задължения и условия по концесията. 

7.7. Да има неограничен достъп до обекта, както и правото да получава 
всякаква допълнителна  информация и съответна документация. 

7.8. Своевременно да съгласува предоставения от Концесионера 
комплексен план, инвестиционна програма и работни проекти. 

7.9. Да предостави и/или съдейства за предоставянето на Концесионера 
за ползване цялата налична техническа и друга документация, свързана с 
осъществяването на правата по договора за концесия. 

7.10. Да съдейства на Концесионера за кандидатстване, получаване, 
запазване и продължаване действието на всички регистрации, разрешения 
и/или лицензии, които са необходими за осъществяване на концесията. 

  
9. Гаранции за изпълнение задълженията на концесионера по 

концесионния договор на всеки един от пакетите : 
9.1. Концесионерът представя безусловна неотменяема банкова гаранция  

от банка с добър инвестиционен индекс за последните 3/три/ години, 
съгласно агенциите “Стандарт енд пуулс”, ”Муудис” и други за гарантиране 
изплащането на минималното задължителтелно годишно концесионно 
възнаграждение в размер на 25% /двадесет и пет процента/  от 
предвиденото в договора, за всеки един от пакетите, се представя на 
Концедента в срок до 31.01 на текущата година. 

9.2. Концесионерът представя безусловна неотменяема банкова гаранция  
от банка с добър инвестиционен индекс за последните 3/три/ години, 



съгласно агенциите “Стандарт енд пуулс”, ”Муудис” и други за гарантиране 
на съгласуваните с концедента инвестиционни разходи общо за 
предвидените за съответната година обекти, като при сключване на 
концесионния договор в размер на 2.5%/две цяло и пет десети процента/  от 
размера на годишната инвестиция по инвестиционната програма, а за всяка 
следваща година е в размер на 2.5%/две цяло и пет десети процента/  от 
размера на годишната инвестиция по инвестиционната програма и се 
представя до 31. 01. на обезпечената година. 

9.3. Концесионерът представя безусловна неотменяема банкова гаранция  
от банка с добър инвестиционен индекс за последните 3/три/ години, 
съгласно агенциите “Стандарт енд пуулс”, ”Муудис” и други за екологичен 
риск в размер на 5 000.00 /пет хиляди/ лева, за всеки един от пакетите, при 
подписване на концесионния договор. 

9.4. След изтичане на гаранционния срок за всеки един обект, определен 
с протокол за въвеждане в експлоатация, Концесионерът получава обратно 
внесената гаранция, обезпечаваща изпълнението на инвестиционната 
програма. 

 
10. Приложимо право и неустойки: 
10.1. Приложимо право по отношение на концесионния договор е 

българското. 
10.2. За неуредените случаи по сключването, изпълнението и 

прекратяването на концесионния договор се прилагат разпоредбите на част 
трета от Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите. 

10.3. Всеки спор между страните по концесионния договор, който не 
може да се реши по взаимно съгласие, се решава по съдебен ред или чрез 
арбитраж, ако е предвидено в съответния договор. 

10.4. Страните по договора могат да се споразумеят да отнесат някои 
несъгласия или спорове за решаване от експерти по процедура, уговорена в 
сключения договор. 

10.5. Неустойки при неизпълнение, забавено или лошо изпълнение от 
страна на концесионера на договорните задължения се предвиждат в самия 
концесионен договор. 

                                                         
  11. Утвърждава следния ред и условия за провеждане на търга с явно 

наддаване за осъществяване на концесията:  
11.1. Право на участие в търга имат:  
• физически лица – еднолични  търговци и юридически лица; 
• нямат данъчни задължения към държавата; 



• нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка от съответното 
подразделение на  Националната агенция по приходите; 

• нямат задължения към Община Варна; 
 
    11.2.  Необходимите документи за участие в търга:  
• заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи. 
• актуално удостоверение за съдебна регистрация за юридически 

лица и физически лица – еднолични търговци /оригинал/.  
• съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – 
оригинал /за юридически лица/. 

• свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/.  

• удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната 
сметка от съответното подразделение на  Националната агенция по 
приходите. 

• заверен счетоводен баланс за последните 3/три/ години, съгласно 
Закона за счетоводството. 

• служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/.  
• удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 

Община Варна от Дирекция “Местни данъци”/оригинал/;  
• декларация за данъчна регистрация – копие, заверено от 

съответната данъчна служба и БУЛСТАТ – удостоверение от Агенция по 
вписванията. 

• декларация, приложена в тръжните документи за получаване и 
запознаване с тръжните условия.  

• декларация за извършен оглед на обекта; 
• договор за поверителност на информацията, предоставена във 

връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи;  
• комплексен инвестиционен план за осъществяване на концесията; 
• платежен документ за внесен депозит. Сумата от 7 000.00 /седем 

хиляди/ лева да се преведе по IBAN BG36 CECB 9790 3362 1500 00, при 
«Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на 
Концедента. 

• платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая № 1205 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 2 000.00 /две хиляди/ лева, с включен ДДС, платима по IBAN 



BG45 CECB 9790 3162 1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, 
клон Варна, BIC CECBBGSF на Концедента. 

 
     12. Утвърждава тръжна документация :  
• заявление за участие; 
• декларация, приложена в тръжните документи за получаване и 

запознаване с тръжните условия;  
• декларация за извършен оглед на обекта; 
• договор за поверителност на информацията, предоставена във 

връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи – 
приложение №1;  

• информация за финансовите, икономическите , технологичните, 
екологичните и други параметри на предмета на концесията; 

• правен анализ за осъществяването на предмета на концесията; 
• изисквания относно съдържанието на комплексния план; 
• проект на концесионен договор – приложение №2; 
• плик за тръжната документация. 
 
13. Определя и следните основни показатели за допустимост на 

комплексния инвестиционен план за осъществяване на концесията по всеки 
един от пакетите:  

 
13.1. Максимален срок за представяне на Концедента на комплексната 

инвестиционна програма – три месеца; 
13.2. Максимален срок за реализация на капиталните вложения – 

четиридесет и осем месеца; 
13.3. Минимален размер на капиталните вложения по комплексната 

инвестиционна програма, пряко вложени в обектите на осъществяване на 
концесията по отделни пакети както следва : 

• ПАКЕТ №1 – 564 000.00/петстотин шестдесет и четири 
хиляди/лева; 

• ПАКЕТ №2 – 552 000.00/ петстотин петдесет и две хиляди/лева; 
• ПАКЕТ №3 – 564 000.00/ петстотин шестдесет и четири 

хиляди/лева; 
• ПАКЕТ №4 – 546 000.00/ петстотин четиридесет и шест 

хиляди/лева; 
13.4. Доказателства за изпълнение на  инвестиционната програма -  

банкова гаранция за добро изпълнение;  



 13.5. Изграждане на необходимата инженерна инфраструктура, 
включително изместване на съществуващи мрежи и проводи; 

13.6. Създаване на условия за достъп в обектите, предмет на концесията, 
съгласно изискванията на Наредба № 6/26.11.2003год. за изграждане на 
достъпна среда в урбанизираните територии и Наредбата на Общински 
съвет – Варна за изграждане на общо достъпна среда в гр.Варна; 

13.7. Мерки за озеленяване, облагородяване, поддържане и защита на 
зелените площи и прилежащата на обектите територия; 

Определя стъпка за наддаване както следва: 
• ПАКЕТ №1 – 8 000.00/осем хиляди/лева; 
• ПАКЕТ №2 – 7 000.00седем хиляди/лева; 
• ПАКЕТ №3 – 7 000.00/ седем хиляди/лева; 
• ПАКЕТ №4 – 8 000.00/ осем хиляди/лева; 
 
           Възлага на Кмета на Община Варна в срок от 7/седем/ дневен от 

обнародването на решението в Държавен вестник да назначи комисия за 
организиране провеждането на търг с явно наддаване. 

 
         Възлага на Кмета на Община Варна да сключи договор за концесия 

с определения за спечелил търга кандидат. 
 

/за – 47, против – 0, въздържали се – 1/ 
 

 
 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 42 

от заседание проведено на 09.06.2006 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

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

приходи и разходи на “Междуобластен диспансер за онкологични 
заболявания със стационар – “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна ЕООД  
за 2005 г.; 

- освобождаване от отговорност д-р Господин Игнатов – управител 
на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар 
– “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна ЕООД  за 2005 г.; 

- освобождаване от отговорност контрольора на  “Междуобластен 
диспансер за онкологични заболявания със стационар – “Д-р Марко 
Антонов Марков” – Варна ЕООД  Евелина Дюлгерова за периода 01.01.05 
г. до 31.12.05 г.; 

- избиране на  “РОДИС ОДИТ” – ООД за извършване на одиторски 
контрол на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар – “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна ЕООД  за 2006 г.; 

- одобряване на годишния счетоводен отчет и приема баланса и 
отчет за приходи и разходи за 2005 г. на “Ученическо и столово хранене” 
ЕАД;  

- освобождаване от отговорност членовете на Съвета на 
директорите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за периода от 
01.01.2005 г. до 31.12.2005 г., в състав: Емил Йорданов Маринов, Йордан 
Христов Стоянов и Румен Тодоров Радев; 

- избиране на Слав Танев за извършване на одиторски контрол на 
“Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2006 г.; 

- одобряване на годишния счетоводен отчет и приемане баланс, 
отчет за приходи и разходи за 2005 г. на “Градски транспорт” ЕАД; 

- освобождаване от отговорност членовете на Съвета на 
директорите на “Градски транспорт” ЕАД за периода от 01.01.2005 г. до 
31.12.2005 г., в състав: Миглена Петрова Делчева, Атанас Борисов 



Атанасов, Младен Радев Марчев, Павел Петров Кюрчев и Христо 
Миланов Цветков; 

- избиране на проф. д-р Калю Донев за извършване на одиторски 
контрол на “Градски транспорт” ЕАД за 2006 г.; 

- промяна на решение на Общински съвет – Варна № 2159-
8/44/15.07.1999 г. и откриване на производство по принудително 
отчуждаване на част от ПИ № 1891 “Б”, кв. 54, по плана на ж.к. “Бриз” 21-
ви п.р. с площ от 156 кв.м. – частна собственост, за който  със Заповед № 
Г-150/1993 г. на Кмета на Община Варна за одобряване на ЗРП/ПУП/ на 
21-ви п.р. / ж.к. “Бриз”/ е предвидено изграждане на обект: “Улица с о.т. 
63-65-полигонова точка 11 (386,391,387,388)” – публична общинска 
собственост; 

- ликвидиране на съсобствеността върху  19.05 кв.м  ид.части  от 
урегулиран поземлен имот №І-1499,  находящ се  на  ул.”Стенка Разин” 
№4, кв.132 по плана на  29-ти п.р на гр.Варна целият с площ  от  297.00 
кв.м.;  

- учредяване на възмездно право на строеж за съществуващи 
едноетажни сгради – търговски обект № 34, със застроена площ 8,30 кв.м., 
представляващо 0,98 % ид.ч. от правото на строеж и търговски обект № 
35, със застроена площ 11,80 кв.м., представляващо 1,39 “ ид.ч. от правото 
на строеж върху общинска земя – УПИ ІІ-общ. обсл., търговия – целия с 
площ 850,00 кв.м., в кв. 2 по плана на ж.к. “Младост” І м.р. – гр. Варна, на 
Георги Милчев Славов, по АОС № 2488/20.12.2002 г.; 

- учредяване възмездно право на строеж за съществуващи 
едноетажни сгради – търговски обект № 46, със застроена площ 9,30 кв.м., 
представляващо 1,09 % ид.ч. от правото на строеж върху общинска земя – 
УПИ ІІ-общ. обсл., търговия – целия с площ 850,00 кв.м., в кв. 2 по плана 
на ж.к. “Младост” І м.р. – гр. Варна, на Даниела Василева Колева, по АОС 
№ 2488/20.12.2002 г.; 

- учредяване възмездно право на строеж за съществуващи 
едноетажни сгради – търговски обект № 52, със застроена площ 9,10 кв.м., 
представляващо 1,07 % ид.ч. от правото на строеж върху общинска земя – 
УПИ ІІ-общ. обсл., търговия – целия с площ 850,00 кв.м., в кв. 2 по плана 
на ж.к. “Младост” І м.р. – гр. Варна, на ЕТ “Вени-66-Венелин Венев” – гр. 
Варна, по АОС № 2488/20.12.2002 г.; 

- учредяване възмездно право на строеж за съществуващи 
едноетажни сгради – търговски обект № 64, със застроена площ 11,90 
кв.м., представляващо 1,40 % ид.ч. от правото на строеж върху общинска 
земя – УПИ ІІ-общ. обсл., търговия – целия с площ 850,00 кв.м., в кв. 2 по 



плана на ж.к. “Младост” І м.р. – гр. Варна, на Желязка Асенова 
Димитрова, по АОС № 2488/20.12.2002 г.;  

- учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Вл. 
Варненчик” І-ви м.р., кв. 12, УПИ X – “за обществено обслужване и 
търговия” , Търговски комплекс до бл. 20, представляващ сграда – модул 
№ 27 със застроена площ 14,50 кв.м. – предмет на АОС № 3095/14.05.2004 
г., в полза на Министерството на правосъдието, за нуждите на Областно 
пробация служба – Варна, за срок от 10 години; 

- прехвърляне на жилище, находящо се в гр. Варна, ул. “Капитан 
Райчо” № 124, бл.1, вх. 5, ет. 8, ап.47 - гарсониера от фонд “Резервен” във 
фонд  “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди”. 

  - одобряване годишния счетоводен отчет и приема баланс, отчет 
за приходи и разходи за 2005 г. на “Двореца на културата и спорта” ЕАД; 
 - освобождаване от отговорност членовете на Съвета на 
директорите на “Двореца на културата и спорта” ЕАД за периода от 
01.01.2005 г. до 31.12.2005 г., в състав: Георги Стефанов Недялков, Анна 
Кънчева Костадинова, Борислав Василев Люцканов, Милен Николов 
Бакърджиев,Симеон Нанев Варчев, Сергей Сергеев и Ерджан Себайтин 
Ебатин; 
 - избиране на “АКТИВ” ООД за извършване на одиторски 
контрол на “Двореца на културата и спорта” ЕАД за 2006 г.; 
 - приемане годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи 
и разходи за 2005 г. на “Амбулатория-групова практика за специализирана 
медицинска помощ -  Център за психично здраве – Варна” ЕООД; 

- освобождаване от отговорност д-р Цветелина Христова Дончева – 
управител на “Амбулатория-групова практика за специализирана 
медицинска помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.05 г. до 31.12.05 г.; 
 - приемане на годишен счетоводен отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2005 г. на “Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина – І – Варна” ЕООД; 
 - освобождаване от отговорност Лазар Пашков – управител на 
“Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – І – Варна” 
ЕООД за дейността му през 2005 г.; 
 - освобождаване от отговорност контрольора на “Медицински 
център за рехабилитация и спортна дисциплина – І – Варна” ЕООД г-жа 
Ева Христова за периода 01.01.05 до 31.12.05 г.; 



- приемане годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и 
разходи за 2005 г. “Стоматологичен център І Варна” ЕООД; 
 - освобождаване от отговорност д-р Слава Даковска – управител на 
“Стоматологичен център І Варна” ЕООД   за дейността му през 2005 г.; 
 - освобождаване от отговорност контрольора на “Стоматологичен 
център І Варна” ЕООД г-н Петър Липчев за периода 01.01.05 до 31.12.05 г. 
 - избиране на “Приморска одиторска компания” ООД за извършване 
на одиторски контрол на  “Стоматологичен център І Варна” ЕООД   за 
2005 г.; 

               - даване на съгласие  за предоставяне за безвъзмездно управление 
на ИА “Морска администрация” част от ПИ № 194 в землището на кв. 
Галата, представляващ 240 кв.м. от целия с площ 2 070 кв.м., за срок от 3 
години; 

  - продажба чрез търг с явно наддаване по ред определен в Наредбата 
по чл. 8 от ЗОС за имот частна-общинска собственост, находящ се в с. 
Звездица, кв. 6 представляващ УПИ XV с площ 438 кв.м, описан в АОС № 
2943/12.03.2004 г., при граници на целия имот: УПИ VІІ-84, УПИ VІІІ- 
общ, УПИ VІ-83, улица; 

            - промяна на текста на чл. 36, ал. 4 от “Наредбата за условията и реда 
за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и 
продажба на общински жилища”; 

            - даване на съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж  за 
съществуваща едноетажна сграда - търговски обект № 53, със застроена 
площ 9,10 кв.м., представляващо 1,07 % ид.ч. от правото на строеж върху 
общинска земя УПИ ІІ- общ.обсл., търговия - цели с площ 850,00 кв.м., в 
кв. 2 по плана на ж.к “Младост” І м.р., гр. Варна на Красимира 
Владимирова Христова, по АОС № 2488/20.12.2002 г. ; 
            - даване на съгласие  за учредяване възмездно право на строеж  за 
съществуваща едноетажна сграда- търговски обект № 41, със застроена 
площ 14,50 кв.м., представляващо 1,71 % ид.ч. от правото на строеж върху 
общинска земя УПИ ІІ- общ.обсл., търговия - цели с площ 850,00 кв.м., в 
кв. 2 по плана на ж.к “Младост” І м.р  гр. Варна на ЕТ “Сънраиз – Марин 
Маринов” гр. Варна, представлявана от Марин Георгиев Маринов по АОС 
№ 2488/20.12.2002 г.;  
             - даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж  
за съществуваща едноетажна сграда- търговски обект № 15, със застроена 
площ 12,10 кв.м., представляващо 2, 33 % ид.ч. от правото на строеж 
върху общинска земя УПИ ІІІ- общ.обсл. - цели с площ 520,00 кв.м., в кв. 
1 по плана на ж.к “Младост” І м.р- гр. Варна на Красимира Владимирова 
Христова, по АОС № 2486/20.12.2002 г.;  



              - промяна предназначението на 1 брой жилище от “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” в 
“Жилища за продажба”; 
               - промяна предназначението на 5 броя жилища от “Жилища за 
продажба”  на  “Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди”; 

               - промяна предназначението на 12 броя жилища от “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” на 
“Жилища за продажба”; 

               - прехвърляне на жилище, находящо се в гр. Варна, ж.к 
“Възраждане” бл.40, вх. 1, ет. 8, ап.31 - двустайно от фонд “Резервен” във 
фонд  “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди”. 

                - прехвърляне на жилище, находящо се в гр. Варна, ж.к “Младост” 
бл.106, вх. 9, ап.10 - двустайно от фонд “Резервен” във фонд  “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”; 

              - поправка на явни фактически грешки в решения на Общински 
съвет – Варна №№ 3477-6, 3488-6, 3489-6, 3491-6(41)/16.05.2006 г. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

3717-6. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 
3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи на 
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар – “Д-р Марко Антонов Марков” – Варна ЕООД  за 2005 г. 
 /за – 30, против  - 0, въздържали се – 0/ 

         3718-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 
1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност д-р Господин Игнатов – управител на 
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 



стационар – “д-р Марко Антонов Марков” – Варна ЕООД  за  периода 
01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. 

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

         3719-6. На основание чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност контрольора на  “Междуобластен 
диспансер за онкологични заболявания със стационар – “д-р Марко 
Антонов Марков” – Варна ЕООД  Евелина Дюлгерова за периода 
01.01.05 г. до 31.12.05г.  

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

          3720-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, 
ал. 3 от ТЗ, Общински съвет – Варна избира  “РОДИС ОДИТ” – ООД за 
извършване на одиторски контрол на “Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар – “д-р Марко Антонов 
Марков” – Варна ЕООД  за 2006г.  

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

   3721-6.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 
от ТЗ, Общински съвет –Варна одобрява годишния счетоводен отчет и 
приема баланса и отчет за приходи и разходи за 2005 г. на “Ученическо и 
столово хранене” ЕАД  

/за – 27, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
 3722-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за 
периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г., в състав: Емил Йорданов 
Маринов, Йордан Христов Стоянов и Румен Тодоров Радев. 

/за – 27, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 3723-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет –Варна избира Слав Танев за извършване на 
одиторски контрол на “Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2006 г. 

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

3724-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 221, т. 7 
от ТЗ,  Общински съвет –Варна одобрява годишния счетоводен отчет и 



приема баланс, отчет за приходи и разходи за 2005 г. на “Градски 
транспорт” ЕАД 

/за – 28, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
 3725-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Градски транспорт” ЕАД за периода от 
01.01.2005 г. до 31.12.2005 г., в състав: Миглена Петрова Делчева, Атанас 
Борисов Атанасов, Младен Радев Марчев, Павел Петров Кюрчев и Христо 
Миланов Цветков. 

/за – 29, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
 3726-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет –Варна избира проф. д-р Калю Донев за 
извършване на одиторски контрол на “Градски транспорт” ЕАД за 2006 
г. 

/за – 32, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
   3727-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 1 
във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОС и § 74 от ПРЗ към ЗИД на ЗОС (ДВ, 
бр.101/2004 г.) и по предложение на Кмета на Община Варна вх. № ОБС-
5-94.Т/2/ 04.05.2006 г., Общински съвет – Варна изменя свое решение № 
2159-8/44/15.07.1999 г., както следва: 
 Общински съвет – Варна открива производство по принудително 
отчуждаване на част от ПИ № 1891 “Б”, кв. 54, по плана на ж.к. “Бриз” 21-
ви п.р. с площ от 156 кв.м. – частна собственост, за който  със Заповед № 
Г-150/1993 г. на Кмета на Община Варна за одобряване на ЗРП/ПУП/ на 
21-ви п.р. / ж.к. “Бриз”/ е предвидено изграждане на обект: “Улица с о.т. 
63-65-полигонова точка 11 (386,391,387,388)” – публична общинска 
собственост. 
 Собственик на ПИ 1891 “Б”, кв.54 по плана на ж.к. “Бриз” 21-ви п.р. е 
Тянко Милчев Стоев от гр. Варна, ул. “ Ив. Аксаков”№ 42, ап. 6, съгласно 
нотариален акт № 28, том XXІІІ, рег. № 8030, дело № 517/2003 г. с площ 
687 кв.м. 
 Община Варна дължи на собственика парично обезщетение в размер на 
13 600 лв.  без ДДС, представляващо пазарната оценка на част от имота с 
площ от 156 кв.м. целия с площ 687 кв.м., определена от лицензиран 
експерт-оценител. 



 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна, да издаде 
заповед за отчуждаване със съдържание съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗОС, 
която да се връчи на собственика на отчуждения имот по реда на ГПК, в 
14-дневен срок от приемането на настоящото решение. 

/за – 34, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
 3728-6.  На основание  чл.21, ал.1, т.8  от  ЗМСМА,  чл.36, ал.1, 
т.2 от ЗОС, във връзка с чл.92, ал.5 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-4-94.В/249/07.04.2006 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие  да се ликвидира съсобствеността върху  
19.05кв.м  ид.части  от урегулиран поземлен имот №І-1499,  находящ се  
на  ул.”Стенка Разин” №4, кв.132 по плана на  29-ти п.р на гр.Варна 
целият с площ  от  297.00кв.м. 

         Идеалната част от имота да бъде изкупена от съсобствениците, 
както следва: 
 - Илка Петрова получава от Йовка Черкезова 1/5 ид.ч. и от Руска 
Панчева 0,5/5 ид.ч.,  

 - Янка Куртева получава от Руска Панчева 0,5/5 ид.ч.,  
 - Васил Атанасов получава от Пенка Черкезова 1/5 ид.ч., от 
Георги Черкезов 2/15 ид.ч. и от Станка Атанасова 1/15 ид.ч.,  
 - Верка Василева получава от Станка Атанасова 2/15 ид.ч.,  
 - Николай Черкезов получава от Георги Черкезов 1/15 ид.ч. и 
общо 5/5 ид.ч. по пазарна цена в размер на 4 655.00 лева. без ДДС, 
определена от лицензиран оценител.  

            За описания имот   е  съставен  Акт  за  частна  Общинска  
собственост  №3433/15.04.2005год.           
    Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор със съсобствениците за продажба на частта от 
имота на Общината.  

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

3729-6.  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 вх. № РД-4-94.Г/46/07.04.2006 
г.Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде учредено  възмездно 
право на строеж за съществуващи едноетажни сгради – търговски обект № 
34, със застроена площ 8,30 кв.м., представляващо 0,98 % ид.ч. от правото 
на строеж и търговски обект № 35, със застроена площ 11,80 кв.м., 
представляващо 1,39 ид.ч. от правото на строеж върху общинска земя – 



УПИ ІІ-общ. обсл., търговия – целия с площ 850,00 кв.м., в кв. 2 по плана на ж.к. 
“Младост” І м.р. – гр. Варна, на Георги Милчев Славов, по АОС № 
2488/20.12.2002 г. 
 Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени за сумата от 
1765,00 лв.без ДДС – за търговски обект № 34 и 2510, 60 лв. без ДДС – за 
търговски обект № 35, която е определена от лицензиран експерт – 
оценител. 
         Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/за – 31, против  - 0, въздържали се – 0/ 
                3730-6.  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 вх. № ОСР-4-94.Д/15/07.04.2006 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно 
право на строеж за съществуващи едноетажни сгради – търговски обект № 
46, със застроена площ 9,30 кв.м., представляващо 1,09 % ид.ч. от правото 
на строеж върху общинска земя – УПИ ІІ-общ. обсл., търговия – целия с площ 
850,00 кв.м., в кв. 2 по плана на ж.к. “Младост” І м.р. – гр. Варна, на 
Даниела Василева Колева, по АОС № 2488/20.12.2002 г. 
 Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени за сумата от 
1980,00 лв. без ДДС, която е определена от лицензиран експерт-оценител. 

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

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

3731-6.  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 вх. № ОСР-4-9901/57/07.04.2006 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно 
право на строеж за съществуващи едноетажни сгради – търговски обект № 
52, със застроена площ 9,10 кв.м., представляващо 1,07 % ид.ч. от правото 
на строеж върху общинска земя – УПИ ІІ-общ. обсл., търговия – целия с площ 
850,00 кв.м., в кв. 2 по плана на ж.к. “Младост” І м.р. – гр. Варна, на ЕТ 
“Вени-66-Венелин Венев” – гр. Варна, по АОС № 2488/20.12.2002 г. 
 Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени за сумата от 
1940,00 лв. без ДДС, която е определена от лицензиран експерт-оценител. 



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

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

3732-6.  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 вх. № РД-4-94.Ж/16/05.05.2006 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно 
право на строеж за съществуващи едноетажни сгради – търговски обект № 
64, със застроена площ 11,90 кв.м., представляващо 1,40 % ид.ч. от 
правото на строеж върху общинска земя – УПИ ІІ-общ. обсл., търговия – целия с 
площ 850,00 кв.м., в кв. 2 по плана на ж.к. “Младост” І м.р. – гр. Варна, на 
Желязка Асенова Димитрова, по АОС № 2488/20.12.2002 г. 
 Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени за сумата от 
1396,00 лв. без ДДС, която е определена от лицензиран експерт-оценител. 
         Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/за – 31, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3733-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 

39, ал. 5 от ЗОС и във връзка с чл. 107 и 108, т. 4.2 от НРПУРОИ  и § 30 от 
Закона за държавния бюджет на Р.България и по предложение на Кмета на 
Община Варна вх. № РД-6-2800/5/04.05.2006 г., Общински съвет – Варна 
учредява безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “ Вл. Варненчик” І-ви м.р., кв. 
12, УПИ X – “за обществено обслужване и търговия” , търговски комплекс до бл. 20, 
представляващ сграда –модул № 27 със застроена площ 14,50 кв.м. – 
предмет на АОС № 3095/14.05.2004г., в полза на Министерството на 
правосъдието, за нуждите на Областна пробационна служба – Варна, за 
срок от 10 години. 
 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване. 

/за – 32, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3734-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 

от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-
94.К/67/04.05.2006 г., Общински съвет – Варна прехвърля жилище, 



находящо се в гр. Варна, ул. “Капитан Райчо” № 124, бл.1, вх. 5, ет. 8, 
ап.47- гарсониера от фонд “Резервен” във фонд  “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”. 

/за – 30, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3735-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 

ТЗ, Общински съвет –Варна одобрява годишния счетоводен отчет и 
приема баланс, отчет за приходи и разходи за 2005 г. на “Двореца на 
културата и спорта” ЕАД. 

/за – 30, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
 3736-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ,  Общински съвет –Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на “Двореца на културата и спорта” ЕАД за 
периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г., в състав: Георги Стефанов 
Недялков, Анна Кънчева Костадинова, Борислав Василев Люцканов, 
Милен Николов Бакърджиев,Симеон Нанев Варчев, Сергей Сергеев и 
Ерджан Себайтин Ебатин. 

/за – 30, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
 3737-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 
от ТЗ, Общински съвет –Варна избира “АКТИВ” ООД за извършване на 
одиторски контрол на “Двореца на културата и спорта” ЕАД за 2006 г. 

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

3738-6.  На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал.1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2005 
г. на “Амбулатория-групова практика за специализирана медицинска 
помощ -  Център за психично здраве – Варна” ЕООД. 

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

  3739-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Цветелина Христова Дончева – управител на 
“Амбулатория-групова практика за специализирана медицинска 
помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.05 г. до 31.12.05 г. 

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



3740-6.  На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 
1, т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2005 
г. на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – І – 
Варна” ЕООД. 

/за – 33, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
    3741-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 
1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност Лазар Пашков – управител на “Медицински 
център за рехабилитация и спортна медицина – І – Варна” ЕООД за 
дейността му за периода 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. 

/за – 33, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
    3742-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на “Медицински център за рехабилитация и спортна дисциплина – І – 
Варна” ЕООД г-жа Ева Христова за периода 01.01.05 до 31.12.05 г. 

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

3743-6.  На основание чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал.1, 
т. 3 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна приема 
годишния счетоводен отчет, баланс и отчет за приходи и разходи за 2005 
г. “Стоматологичен център І Варна” ЕООД . 

/за – 33, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
   3744-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава 
от отговорност д-р Слава Даковска – управител на “Стоматологичен 
център І Варна” ЕООД   за дейността й за периода 01.01.2005 г. до 
31.12. 2005 г. 

/за – 33, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
   3745-6.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 1 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност контрольора 
на “Стоматологичен център І Варна” ЕООД д-р Петър Липчев за 
периода 01.01.05 до 31.12.05 г. 

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



     3746-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет –Варна избира “Приморска одиторска 
компания” ООД за извършване на одиторски контрол на  
“Стоматологичен център І Варна” ЕООД   за 2006 г. 

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

3747-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от 
ЗОС, чл. 19 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.3, ал. 7 от НРПУРОИ и по 
предложение на кмета на Община Варна с вх. № РД-6-1200/31/31.05.2006 
г., Общински съвет – Варна  дава съгласие да бъде предоставен за 
безвъзмездно управление на ИА “Морска администрация” част от ПИ № 
194 в землището на кв. Галата, представляващ 240 кв.м. от целия с площ 
2 070 кв.м., за срок от 3 години за инсталиране на необслужваеми 
радионавигационни съоръжения. 
 Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно управление на ИА “Морска 
администрация”. 

/за – 33, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3748-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.35, ал. 1от ЗОС и чл. 63 и сл. от НРПУРОИ и по предложение на кмета 
на Община Варна с вх. № РД-6-9300/24/04.05.2006 г., Общински съвет – 
Варна реши: 
      Да се извърши продажбата чрез търг с явно наддаване по ред, 
определен в Наредбата по чл. 8 от ЗОС за имот частна-общинска 
собственост, находящ се в с. Звездица, кв. 6, представляващ УПИ XV с 
площ 438 кв.м, описан в АОС № 2943/12.03.2004 г., при граници на целия 
имот: УПИ VІІ-84, УПИ VІІІ- общ, УПИ VІ-83, улица. 
 Пазарната оценка на гореописания имот, определена от лицензиран 
оценител съгласно Договор Д-6-9200/191/22.03.2006 г. възлиза на 43 700 
лв. без ДДС да бъде първоначална цена при провеждането на търга. 
 Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

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



3749-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, 
във връзка с чл.47, ал. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-6-9302/36/07.04.2006 г.,  Общински съвет – Варна 
променя текста на чл. 36, ал. 4 от “Наредбата за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба 
на общински жилища” – “Цената, по която се продават общинските 
жилища е не по-ниска от актуалната данъчна оценка”, като същият 
придобива следният текст:  “Цената, по която се продават общинските 
жилища е равна на актуалната данъчна оценка на имота към 
момента на продажбата” 

/за – 33, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3750-6.  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. № РД-6-94.К/10/05.05.2006 
г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно 
право на строеж  за съществуваща едноетажна сграда- търговски обект № 
53, със застроена площ 9,10 кв.м., представляващо 1,07 % ид.ч. от правото 
на строеж върху общинска земя УПИ ІІ- общ.обсл., търговия - целият с 
площ 850,00 кв.м., в кв. 2 по плана на ж.к “Младост” І м.р., гр. Варна на 
Красимира Владимирова Христова, по АОС № 2488/20.12.2002 г.  
          Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 
1 935,00 лв. без ДДС, която е определена от лицензиран експерт оценител. 

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

/за – 30, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3751-6.  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. № РД-6-94.М/35/05.05.2006 
г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно 
право на строеж  за съществуваща едноетажна сграда- търговски обект № 
41, със застроена площ 14,50 кв.м., представляващо 1,71 % ид.ч. от 
правото на строеж върху общинска земя УПИ ІІ- общ.обсл., търговия - 
цели с площ 850,00 кв.м., в кв. 2 по плана на ж.к “Младост” І м.р  гр. 
Варна на ЕТ”Сънраиз – Марин Маринов” гр. Варна, представляван от 
Марин Георгиев Маринов по АОС № 2488/20.12.2002 г.  



Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 3 
083,00 лв. без ДДС, която е определена от лицензиран експерт оценител. 

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

/за – 30, против  - 0, въздържали се – 0/ 
3752-6.  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. № РД-4-94.В/55/05.05.2006 
г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде учредено възмездно 
право на строеж  за съществуваща едноетажна сграда- търговски обект № 
15, със застроена площ 12,10 кв.м., представляващо 2, 33 % ид.ч. от 
правото на строеж върху общинска земя УПИ ІІІ- общ.обсл. - целият с 
площ 520,00 кв.м., в кв. 1 по плана на ж.к “Младост” І м.р- гр. Варна на 
Красимира Владимирова Христова, по АОС № 2486/20.12.2002 г.  

Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 2 
640,00 лв. без ДДС, която е определена от лицензиран експерт оценител. 

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

/за – 30, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3753-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложения на Кмета на 
Община Варна с вх. № ЗР-5-94.Л(4)/29.05.06 г., Общински съвет – Варна 
променя предназначението на 1 брой жилище от фонд “Ведомствен” във 
фонд “Жилища за продажба” както следва: 
 Ул. “Битоля”   № 6        ет. 4         ап. 9               АОС № 2823/03 г. 

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

 
 
3754-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 

от ЗОС и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-
9302/141/17.05.2006 г., Общински съвет – Варна променя 
предназначението на 5 броя жилища от “Жилища за продажба”  в  
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди” както следва: 
 



      
 

  ж.к. “Възраждане”         бл. 7        вх.. 2        ет. 2   ап. 28         - АОС  3140/04 г. 
       ж.к. “Вл.Варненчик”    бл. 405    вх..  4        ет. 8  ап. 22          - АОС   1596/00 г. 
 ж.к. “Вл.Варненчик”    бл. 404    вх.  16      ет. 4  ап. 240        - АОС   2641/03 г. 
 ж.к.“Възраждане”         бл. 6        вх.. 2        ет. 8   ап. 46         - АОС  2764/03 г. 
 ж.к. “Младост”             бл. 108     вх.  8        ет. 1  ап. 1            - АОС   3381/05 г. 
 

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

3755-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 
от ЗОС и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-
9302/142/17.05.2006 г., № ОС-6-9302/140/17.05.2006 г., Общински съвет – 
Варна променя предназначението на 12 броя жилища от “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” на 
“Жилища за продажба” както следва: 
 

1.  ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 213      вх. 1       ет.1      ап.2          -  АОС 3676/06 г. 
2.  ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 206      вх. 3       ет.4      ап.75        -  АОС 3687/06 г. 
3.  ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 207      вх. 1       ет.7      ап.26        -  АОС 3679/06 г. 
4. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 404      вх. 6        ет.2      ап.4          -  АОС 827/98 г. 
5. ж.к. “Възраждане”        бл. 11        вх. 3        ет.3      ап.56         -  АОС 3629/06 г. 
6. ж.к. “Възраждане”        бл. 11        вх. 2        ет.5      ап.37         -  АОС 3650/06 г. 
7.ж.к  “Трошево”               бл. 41       вх. А        ет.8      ап.23         -  АОС 3691/06 г. 
8. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 302      вх. 4        ет.3      ап.34         -  АОС 1596/00 г. 
9. ж.к. “Вл. Варненчик”   бл. 405      вх. 20      ет.2      ап.30         -  АОС 1130/99 г. 
10. ул. “Мир”                     бл. 3         вх. В        ет.2      ап.53         -  АОС 1744/00 г. 
11. ул. “ Първи май”         бл. 36       вх. 6        ет.4      ап.169        -  АОС 1237/99 г. 
12. ж.к “Дружба”               бл. 18       вх. Б        ет.1      ап.11Б        -  АОС 1598/00 г. 

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

 
 

3756-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-
94.С/162/05.05.2006 г., Общински съвет – Варна прехвърля жилище, 
находящо се в гр. Варна, ж.к “Възраждане” бл.40, вх. 1, ет. 8, ап.31- 



двустайно от фонд “Резервен” във фонд  “Жилища за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди”. 

/за – 30, против  - 0, въздържали се – 0/ 
3757-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 

от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-
94.З/1/05.05.2006 г., Общински съвет – Варна прехвърля жилище, 
находящо се в гр. Варна, ж.к “Младост” бл.106, вх. 9, ап.10- двустайно от 
фонд “Резервен” във фонд  “Жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди”. 

/за – 30, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
 3758-6.  На основание чл.18, ал.2 от ЗАП, Общински съвет-Варна 
допуска поправка на явна фактическа грешка в свое решение № 3477-6, 
взето с протокол № 41 от заседание, проведено на 16.05.2006г., като в 
текста на решението вместо “представляващо 1,78% ид.ч. от правото на 
строеж”, да се чете “представляващо 0,78% ид.ч. от правото на строеж”.” 

/за – 30, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
 3759-6.  На основание чл.18, ал.2 от ЗАП, Общински съвет-Варна 
допуска поправка на явна фактическа грешка в свое решение № 3488-6, 
взето с протокол № 41 от заседание проведено на 16.05.2006г., като в 
текста на решението вместо “представляващо 1,80% ид.ч. от правото на 
строеж”, да се чете “представляващо 1,08% ид.ч. от правото на строеж”, и 
след “Димитричка Атанасова Панайотова” да се допълни “и н-ци на 
Йовчо Ангелов Панайотов”.” 

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

 3760-6.  На основание чл.18, ал.2 от ЗАП, Общински съвет-Варна 
допуска поправка на явна фактическа грешка в свое решение № 3489-6, 
взето с протокол № 41 от заседание проведено на 16.05.2006г., като в 
текста на решението вместо “Урегулиран поземлен имот І-обществено 
обсл. търговия” да се чете “Урегулиран поземлен имот ІІ-обществено 
обсл. търговия” и вместо “за сумата от 675,00 лева”, да се чете “за сумата 
от 5320,00 лева”.” 

/за – 30, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
 3761-6.  На основание чл.18, ал.2 от ЗАП, Общински съвет-Варна 
допуска поправка на явна фактическа грешка в свое решение № 3491-6, 
взето с протокол № 41 от заседание проведено на 16.05.2006г., като в 



текста на решението вместо “за сумата от 4600,00 лева”, да се чете “за 
сумата от 2110,00 лева”.” 

/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 
№ 42 

от заседание проведено на 09.06.2006 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 
- приемане на решения за промени в Годишния план за 

приватизация за 2006 г. в изпълнение на решение на ОбС № 3711-
17(41)/16.05.2006 г.; 

- откриване на процедури за приватизация на обекти по Годишния 
план за приватизация за 2006 г.; 

- приемане на актуализирана приватизационна оценка и решение за 
провеждане на процедура за приватизация на обект с открита процедура, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Цариброд” № 23-А. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

3762-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и в 
изпълнение на чл.6, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема 
следните изменения в Годишния план за приватизация за 2006г. /приет с 
решение № 3197-4/40/04.04.2006 г./: 

Общински съвет – Варна изважда от т.ІІІ – “От реализиращи се 
сделки към 31.12.2006г.” на приходната част на Годишния план за 
приватизация за 2006г. нежилищен имот на ул. “П. Каравелов” № 9 – 
сгради и земя по АОС № 375/ 27.10.1997 г. 

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



3763-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 
изпълнение на чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема 
следните изменения в Годишния план за приватизация за 2006г. /приет с 
решение №3197-4/40/04.04.2006г./: 

Общински съвет – Варна допълва т.ІІІ – “От реализиращи се сделки 
към 31.12.2006 г.” на приходната част на Годишния план за приватизация 
за 2006 г. с дяловото участие на Община Варна във “Варна Шеле 
Екосервиз” ООД в размер на 34,85% /1 226 дяла/ от дяловете на 
дружеството.  

/за – 31, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3764-7-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, 

т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Габрово” №14 по АОС 
№3772/22.03.2006г. и представляващ магазин, разположен на първи етаж 
от масивна двуетажна сграда, със застроена площ 30,00кв.м., както и 
7,42% идеални части от общите части на сградата и 17,00кв.м. идеални 
части земя от цялата земя с площ 261,00кв.м. 

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

3764-7-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот по АОС №3772/10.03.2006г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея 
да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Милко Славов 
Иванов /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум Диана Георгиева Пенева /лицензиран оценител/. 

/за – 31, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3765-7-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, 

т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Габрово” №14 по АОС 
№3773/22.03.2006г. и представляващ магазин, разположен на първи етаж 



от масивна двуетажна сграда, със застроена площ 34,00кв.м., както и 
8,42% идеални части от общите части на сградата и 19,00кв.м. идеални 
части земя от цялата земя с площ 261,00кв.м. 

/за – 34, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3765-7-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 

НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот по АОС №3773/22.03.2006г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея 
да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Жасмина Стойкова 
Стойкова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум Кичка Тодорова Станева /лицензиран оценител/. 

/за – 34, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3766-7-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, 

т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Стефан Стамболов” №24 по 
АОС №763/24.07.1998г. и представляващ гараж №6 със застроена площ 
17,16кв.м., 10,9878% идеални части от общите части и правото на строеж. 

/за – 32, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3766-7-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот по АОС №763/24.07.1998г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея 
да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Меглена 
Костадинова Младенова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум ЕТ“Сияна Димитрова” /лицензиран оценител/. 

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



3767-7-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, 
т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Тодор Икономов” №36 по 
АОС №986/16.02.1999г. и представляващ гараж №1 /15/ със застроена 
площ 25,80кв.м., 0,5712% идеални части от общите части и правото на 
строеж. 

/за – 32, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3767-7-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 

НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот по АОС           №986/16.02.1999г., 
като възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в 
нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Кремена Петрова 
Ангелова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум Цветана Георгиева Ангелова /лицензиран оценител/. 

/за – 32, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3768-7-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, 

т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Преслав” №5 по АОС 
№1220/16.061999г. и представляващ магазин, разположен в първи етаж на 
четириетажна сграда, със застроена площ 65,60кв.м., заедно с ¼ идеална 
част от общи части на сградата, ¼ идеална част от изба с полезна площ 
16,00кв.м. и ¼ идеална част от дворно място, цялото с площ 90,22кв.м. 

/за – 32, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3768-7-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 

НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот по АОС №1220/16.06.1999г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея 
да бъдат поканени: 



- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 
Томова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум Консорциум “Бизнес консулт – BG” /лицензиран оценител/. 

/за – 32, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
    3769-7-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, 

ал.3, т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна 
приема решение за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост” блок 155, ет.1 по 
АОС №3089/14.05.2004г. и представляващ помещение на първи етаж от 
шестнадесететажен жилищен блок, със застроена площ 53,41кв.м., както и 
0,7320% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж. 

/за – 33, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3769-7-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 

НВИДСППСКВПП Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот по АОС №3089/14.05.2004г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея 
да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Жасмина 
Николаева Николова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум Пенка Йорданова Димитрова /лицензиран оценител/. 

/за – 33, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3770-7-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, 

т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Георги Бенковски” №19а 
по АОС №1859/04.08.2000г. и представляващ магазин, разположен в 
партера на шестетажен жилищен блок и се състои от два етажа със 
застроена площ: етаж първи – 76,00кв.м. и етаж втори – 78,00кв.м. и маза с 
площ 15,00кв.м., както и съответния процент идеални части от общите 
части на сградата. 

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



3770-7-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот по АОС №1859/04.08.2000г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея 
да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние София Георгиева 
Разсолкова /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум “Кронос” ООД /лицензиран оценител/. 

/за – 31, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3771-7-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, 

т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура за приватизация на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, площад “Митрополит Симеон” 
– информационен център по АОС №1484/ 05.01.2000г. и представляващ 
информационен център /пристройка към “Козирката”/, разположен в 
първи етаж на едноетажна сграда със сутерен, със застроена площ 
102,90кв.м. и 52,18% идеални части от общи части на сградата.  

/за – 31, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3771-7-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 

НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот по АОС №1484/05.01.2000г., като 
възлага на Кмета на Община Варна нейното провеждане. За участие в нея 
да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Юлияна Атанасова 
Боева /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум ЕТ“Ренита – Таня Панайотова” /лицензиран оценител/. 

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



3772-7-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.3, ал.3, 
т.2 и във връзка с чл.4, ал.2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура за приватизация на дяловото участие 
на Община Варна във “Варна Шеле Екосервиз” ООД в размер на 34,85% 
/1 226 дяла/ от капитала на дружеството. 

/за – 31, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3772-7-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 

НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на дяловото участие на Община Варна във “Варна Шеле 
Екосервиз” ООД, като възлага на Кмета на Община Варна нейното 
провеждане. За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне на анализ на правното състояние Иван Василев 
Карабоев /правоспособен юрист/; 

- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 
меморандум “Галакт” ООД /лицензиран оценител/. 

/за – 31, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3773-7. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 и 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 актуализирана приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Цариброд” №23-А по АОС 
№3315/10.03.2005год. и представляващ сграда с обща застроена площ 
334,90кв.м., заедно с 69,21% идеални части от общите части на сградата и 
108,42кв.м. идеални части от цялата земя с площ 643,00кв.м. в размер на 
300 000лв. /триста хиляди лева/.  

/за – 31, против  - 0, въздържали се – 0/ 
 
3774-7. 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.2 във връзка с чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.3, 
чл.5 и чл.7 от Наредбата за търговете и конкурсите и свое решение 
№1657-4-1/25/23.03.2005г. за откриване на процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, ул.“Цариброд” №23-А 
по АОС №3315/10.03.2005год. и представляващ сграда с обща застроена 
площ 334,90кв.м., заедно с 69,21% идеални части от общите части на 



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

І. Да се проведе публично оповестен конкурс на един етап за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 
ул.“Цариброд” №23-А по АОС №3315/10.03.2005год. и представляващ 
сграда с обща застроена площ 334,90кв.м., заедно с 69,21% идеални части 
от общите части на сградата и 108,42кв.м. идеални части от цялата земя с 
площ 643,00кв.м. при минимална конкурсна цена 300 000лв. /триста 
хиляди лева/. 

ІІ. Публично оповестения конкурс на един етап да се проведе на 16-
я работен ден от обнародване на решението в “Държавен вестник” от 
10.00 часа в зала “Варна” на ІІ-я етаж в сградата на Община Варна. 

ІІІ. Комплектът конкурсни документи се получава в стая №1205 на 
XІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 лв. /петстотин лева/ с включен ДДС по IBAN: 
BG35CECB97903262150002 и BIC: CECBBGSF при “Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна до 12.30 часа на 15-я работен ден  от 
обнародването на решението в “Държавен вестник”.  

При закупуване на конкурсната документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, копие от 
съдебната регистрация на едноличен търговец или друго юридическо лице 
по Търговския закон, удостоверение за актуално състояние – издадено не 
по-рано от 15.06.2006 г., ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

ІV. Утвърждава конкурсна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1. Заявление за участие. 
2. Проект на договор за продажба на обекта на конкурса. 
3. Информационен меморандум. 
4. Декларация за извършен оглед на обекта. 
5. Декларация за запознаване с конкурсните 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. Правила за провеждане на конкурса, включващи: 
8.1. конкурсът да се проведе в съответствие с изискванията на глава 

VІ, раздел ІІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 



8.2. право на участие в публично оповестения конкурс на един етап 
имат юридически и физически лица, подали оферти, съдържащи: 

а/ заявление за участие; 
б/ удостоверение за актуално състояние за юридически лица 

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

в/ платежен документ за внесен депозит; 
г/ платежен документ за закупена конкурсна документация;  
д/ служебна бележка за недължими общински вземания /оригинал/; 
е/ удостоверение за липса на задължения по данъчно–

осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите /оригинал/; 

ж/ удостоверение за липса на публични вземания към Община Варна 
от дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

з/ декларация за извършен оглед на обекта; 
и/ декларация за запознаване с конкурсните условия; 
к/ декларация за неразгласяване на информация; 
л/ 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; 

м/ декларация за данъчна регистрация – копие, заверено от 
съответното подразделение на Националната агенция за приходите и 
БУЛСТАТ – удостоверение от Агенция по вписванията – оригинал /за 
юридически лица/; 

н/ съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
/за юридически лица/ – оригинал; 

о/свидетелство за съдимост /оригинал/ за физически лица и за 
лицата, управляващи и представляващи юридическите лица; 

п/ автореференция, представяща кандидата;  
р/ бизнес разработка относно бъдещето на обекта на конкурса  

включваща инвестиционна програма, трудова заетост, опазване и 
възстановяване на околната среда и други, както и финансова оферта по 
отделните критерии за оценка. 

8.3. определя депозит в размер на 30 000лв. /тридесет хиляди лева/, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в “Държавен вестник”: 



8.3.1. внесените депозити се освобождават в срок 5 работни дни 
след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на 
спечелилия конкурса кандидат, а депозита на спечелилия конкурса се 
задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се 
прихваща от цената; 

8.3.2. в случай, че решението за определяне на спечелилия конкурса 
кандидат бъде обжалвано от участник в конкурса, неговия депозит се 
задържа до окончателното приключване на производството по жалбата; 

8.3.3. ако участникът, спечелил конкурса, съответно класираният на 
второ място участник, на когото е даден срок за сключване на договор, не 
сключи по своя вина договора за приватизация в определения срок, 
внесения от него депозит се задържа. 

8.4. получаването на допълнителна информация за обекта на 
приватизация, извън съдържащата се в информационния меморандум, 
може да бъде предоставена в срока за закупуване на конкурсната 
документация след мотивирано писмено искане, регистрирано в 
деловодството на Община Варна, като при провеждане на конкурсната 
процедура, включително преди подаването на офертите, не се допускат 
преговори по проекта на договора за приватизация на обекта на конкурса. 

8.5. определя срок за разяснения по процедурата за провеждане на 
конкурса и за извършване на оглед на обекта в рамките на всеки работен 
ден след представяне на документ за закупена конкурсна документация до 
12.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
“Държавен вестник”. 

8.6. Критерии за оценяване на офертите и начин на определяне на 
тежестта в комплексната оценка: 

Ценова част  – 70%, в това число: 
• Оферта цена - 70%; 
Инвестиционна част  – 30%, в това число: 
• Размер на бъдеща инвестиция – 10%; 
• Срок за изпълнение на инвестиционната програма – 10%; 
• Брой работни места след изпълнение на                                                 
     инвестиционната програма – 10%. 
 
Формула за оценяване на офертите: 
К = К1 + К2 + К3 + К4, 
 
където 
К1 е критерий по ценовата част на офертата, както следва: 
К1 = (Цуч. (лева)/Цмакс. (лева)) х 70        



Цмакс(лева) – най-високо предложение за “офертна цена”,  
Цуч.(лева) – предложение на оценявания участник по същия 

критерий. 
                     
К2, К3 и К4 са елементи по формулата на инвестиционната част 

на офертата, както следва: 
К2 = (БИуч.(лева)/БИ макс.(лева)) х 10       
БИмакс.(лева) – наи-високо предложение за “бъдеща инвестиция”,                   
БИуч.(лева) – предложение на оценявания участник по същия 

критерий. 
 
К3 = (СИмин.(дни)/СИуч.(дни)) х 10       
СИмин.(дни) – най-краткият срок за изпълнение на 

инвестиционната програма, 
СИуч.(дни) – предложение на оценявания участник по същия 

критерий. 
 
К4 = (БЗуч.(брой)/БЗ макс.(брой) ) х 10       
БЗмакс.(брой) – най-високо предложение за “работни места”, 
БЗуч..(брой) – предложение на оценявания участник по същия 

критерии. 
 
8.7. офертите се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху 

който се отбелязват пълното наименование на обекта на приватизация, 
името /фирмата/ и адресът на подателя в стая №1210 на ХІІ-я етаж в 
сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародване на решението в Държавен вестник.  

V. Не се разглеждат оферти, които: 
1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването 

на решението в “Държавен вестник”; 
2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
3. са подадени от лица, които не са получили сертификат за 

регистрация; 
4. са подадени от лице, което не е внесло депозит за участие в 

конкурса. 
VІ. Определя комисия за провеждане на публично оповестения 

конкурс на един етап в състав: председател – Диана Габровска, членове: 
Росица Георгиева, Бранимир Балачев, Ради Радев и Петко Бойновски; 
резервни членове: Красимир Маринов и Иван Иванов и възнаграждение, 



съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, за дейността 
на всеки от членовете на комисията в размер 100лв. /сто лева/. 

VІІ. Задължава спечелилия конкурса 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 уведомяване на участника, спечелил конкурса, за решението, с което е 
определен за такъв. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия конкурса участник губи правото 
да сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
класиран на второ място. 

VІІІ. 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 конкурсната 
документация договор. 

ІХ. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Варна да 
подпише приложения към конкурсната документация договор със 
спечелилия конкурса участник след представяне на декларация по чл.7, 
ал.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и 
придружаващите я документи и заплащане на достигнатата при конкурса 
цена. 

/за – 27, 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 
№ 42 

от заседание проведено на 09.06.2006 г. 
по точка осма от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Социални дейности и жилищна политика” относно: 
- отпускане и откази за отпускане на финансови помощи по молби 

на граждани за задоволяване на социални и битови нужди; 
- отпускане на финансови помощи за постигнати творчески успехи, 

съгласно  изпълнение Социална програма на Община Варна за 2006 г., 
Направление І, т. 5; 

- отпускане на персонална пенсия на Стоянов Ивелинов Илиев; 
- създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция на 

хора с увреждания като социална услуга в общността. 
 

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

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
3775-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.И/11/04.05.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е самотна майка с едно непълнолетно дете; безработна, с 
регистрация в “Бюро по труда”; семейството живее на свободен наем в 
жилище в лошо санитарно и техническо състояние; детето страда от 
хронично заболяване (астма); доходът се формира единствено от социални 
помощи), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 300 лв. на ИЛИНА СЛАВЧЕВА 
СПАСОВА – ЕГН ………, гр.Варна, ул.”Дрин” № 31, вх.Б, ет.3, ап.7– за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 

 



 3776-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Г/4/04.05.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е с 90% трайно намалена работоспособност с чужда 
помощ; съжителства със съпруга си, който е без постоянни доходи; 
доходът на семейството се формира единствено от пенсия; лицето полага 
постоянни грижи за болните си родители; бащата е от 10 г. лежащо болен, 
а майката след претърпяна катастрофа през 2005 г. е със счупен таз), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на   500 лв. на ГАЛЯ ПЕТКОВА МАЛАДОЛСКА – ЕГН 
………, гр.Варна, ул.”Райко Жинзифов” № 24– за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 3777-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Б/3/02.05.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е несемейно; съжителства с баща си, който е пенсионер; 
лицето чака освидетелстване от ТЕЛК; жилището, което обитават е в 
лошо техническо и хигиенно състояние; по стените има мухъл; дограмата 
подлежи на ремонт; в банята има течове; бащата на лицето е претърпял 
операция, за заплащането на което е теглен кредит), Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 
лв. на БОРЯНА ИВАНОВА ЙОЦОВА – ЕГН ……….., гр.Варна, жк 
“Чайка” бл.51, вх.А, ет.4, ап.21– за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 3778-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-5-94.Л/9/25.11.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е с 55% трайно намалена работоспособност; претърпяла е и 
мозъчен инсулт; месечният доход се формира единствено от пенсия; 
вследствие на неплатени сметки ел.захранването им е спряно; лицето 
живее при лоши хигиенно-битови условия; вследствие на неплатените 
сметки не може да бъде подпомагана с целева помощ; има две дъщери, 
едната от които е студентка), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 500 лв. на ЛИЛИЯ 
ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА – ЕГН ………., гр.Варна, жк “Чайка” бл.36, 
ет.2, ап.4– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 



 
 3779-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Т/3/13.02.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е разведено, с две непълнолетни деца – учащи в Помощно 
училище “Братя Миладинови”; двете деца са момичета-близначки с 83% 
трайно намалена работоспособност; от 01.02.2006 г. на лицето е 
предоставено общинско жилище в лошо техническо състояние (заварени 
неплатени сметки за ел.енергия и вода); жилището е без бойлер, водомер и 
др), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 1000 лв. на ТАТЯНА ИВАНОВА ТОДОРОВА – ЕГН 
…….., гр.Варна, кв.”Възраждане” бл.19, вх.1, ет.3, ап.7– за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 3780-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.И/18/13.02.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е разведено; няма достатъчен стаж и не получава пенсия; 
живее в общинско жилище; доходът се формира единствено от пенсия), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на  200 лв. на ИВАНКА РАДОСЛАВОВА КОЛИЦОВА – 
ЕГН …………, гр.Варна, ул.”Охрид” № 19– за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 3781-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.Д/3/20.01.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е несемейно, с едно непълнолетно дете, което е със 100% 
ТНР с чужда помощ (ДЦП); лицето съжителства с майка си в 
наследствено жилище при незадоволителни битови условия (лошо 
техническо състояние); доходът се формира от пенсията на майката на 
лицето и от работната заплата на лицето като личен асистент на детето 
си), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на  300 лв. на ДЕСИСЛАВА СТАНЧЕВА СИМЕОНОВА 
– ЕГН ………, гр.Варна, ул.”Княз Борис I” № 29, ет.3, ап.8– за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 3782-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.И/4/06.04.2006 г. и на база социален 



статус (лицето е несемейно; до 2005 г. е било настанено в ДОВЛРГ 
“Княгиня Надежда”; към настоящия момент е ученик в СОУ “Елин 
Пелин”; настанен е в Средношколско общежитие; доходите му за 
издръжка са крайно недостатъчни), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на 
ИВАН АНГЕЛОВ СПАСОВ – ЕГН …………, гр.Варна, ул.”Кракра” № 2– 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3783-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.М/11/30.03.2006 г. и на база 
социален статус (лицето е разведено; има двама сина, единия е пълнолетен 
– студент във ВСУ, а другият – ученик в 10 клас; лицето е безработно; 
живее на свободен наем; подала е молба за общинско жилище), Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 
на  300 лв. на МИРЕНА ИВАНОВА ДЕМИРЕВА – ЕГН …………., 
гр.Варна, ул.”Младежка” бл.38, ет.12, ап.91– за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3784-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Й/2/04.04.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е семейно, с едно дете; семейството живее на свободен 
наем; ел.енергията е спряна от м.април 2006 г. поради неплатени сметки; 
поради неизяснения статус на лицето по отношение на семейното й 
положение не е обект на социално подпомагане), Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  300 лв. на 
ЙОВКА ДИМОВА ГОСПОДИНОВА – ЕГН ………., кв.Виница, 
ул.”Обзор” № 14– за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 3785-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Е/3/07.04.2006 г. и на база социален 
статус (лицето посещава редовно училище; предстои му абитуриентски 
бал; майката е безработна, сама се грижи за възпитанието и отглеждането 
на детето си; доходите се формират единствено от помощи), Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 



на   500 лв. на ЯСЕН ЕЛЕНКОВ ХРИСТОВ – ЕГН ………….., гр.Варна, 
ул.”Царевец” № 7, вх.В, ет.6, ап.44– за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 3786-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.С/18/29.03.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е семейно, с едно непълнолетно дете; освидетелствано от 
ТЕЛК с 52% трайно намалена работоспособност; съпругата му чака 
освидетелстване; доходът на семейството се формира единствено от 
социални помощи), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на  200 лв. на САЛИ МУСТАФА 
ИСЕИН – ЕГН …………., гр.Варна, ул.”Пробуда” № 237– за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 

 3787-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.С/7/22.03.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е с 88% трайно намалена работоспособност; има фрактури 
на тазобедрените стави, мобилността й е ограничена и тя не напуска дома 
си; ползва услугите на Домашен социален патронаж; доходът й се 
формира единствено от пенсия), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на СТАНКА 
ИЛИЕВА ДИМИТРОВА – ЕГН …………., гр.Варна, жк “Младост” бл.129, 
вх.7, ап.148– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3788-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Н/5/23.03.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е семейно, с две непълнолетни деца; по-малкото посещава 
ЦДГ, а голямото е ученичка в първи клас; месечният доход на 
семейството е непостоянен и не е в състояние да покрива ежемесечните си 
потребности), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 



еднократна помощ в размер на 300 лв. на НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ 
ЙОРДАНОВ – ЕГН………., гр.Варна, кв.”Владиславово” бл.227, вх.6, ет.1, 
ап.181– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3789-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.М/10/28.03.2006 г. и на база 
социален статус (лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от 
пенсия; съпругът и синът й са починали; обитава едностайно общинско 
жилище при лоши санитарно-хигиенни условия), Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на 
МИЛКАНА ТРАЙКОВА КУМАНОВА – ЕГН ………, гр.Варна, 
кв.”Владиславово” бл.405, вх.5, ет.6, ап.41– за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3790-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.З/2/15.03.2006 г. и на база социален 
статус (на 15.12.2005 г. е възникнал пожар, вследствие на който изгарят 
обичайните вещи за потребление и цялото движимо имущество; към 
настоящия момент, до ремонта на жилището, семейството живее при 
близки), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 1000 лв. на ЗЛАТКА ИВАНОВА МИТЕВА 
– ЕГН …….., гр.Варна, кв.”Аспарухово, жк “Дружба” бл.7, ап.5, (адрес за 
връзка: гр.Варна, кв.”Аспарухово” ул.”Искър” № 42,) – за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3791-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Д/64/13.03.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е семейно; и двамата съпрузи са безработни; обитават 
двустайно жилище, заедно с трите си дъщери – самотни майки, които са 
на месечно подпомагане; проливният дъжд на м.септември 2005 г. и 
придошлите води (къщата граничи с канала) са наводнили жилището; през 
м.януари 2006 г. вследствие на експлоатация на печка с твърдо гориво е 



възникнал пожар), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 500 лв. на ДЮНЯ 
МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА – ЕГН ………….., гр.Варна, ул.”Пробуда” № 
200А – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3792-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.И/2/20.03.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е вдовица, с две деца, синът непълнолетен, дъщерята на 18 
г.; двамата са редовни ученици; през м.май 2006 г. на детето Елена 
предстои абитуриентски бал; месечният доход на семейството не е 
достатъчен за покриване на разходите по подготовката, както и за 
комунално-битови нужди), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на ИВАНКА 
МАРИНОВА ПЕТРОВА – ЕГН …….., гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” бл.10, 
вх.6, ап.14– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 3793-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.Н/4/22.02.2006 г. и на база социален 
статус (на 15.12.2005 г. е възникнал пожар, вследствие на който изгарят 
обичайните вещи за потребление и цялото движимо имущество; към 
настоящия момент, до ремонта на жилището, семейството живее на 
свободен наем), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 1000 лв. на НАДКА КАЛЧЕВА ПЕТРОВА 
– ЕГН ………, гр.Варна, кв.Аспарухово, жк “Дружба” бл.7, вх.1, ет.2, 
ап.7– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 3794-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Н/30/28.02.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е несемейно; чака освидетелстване от ТЕЛК; живее при 
лоши санитарно-хигиенни условия; има неизплатени сметки за ток и вода; 
доходът се формира единствено от социални помощи; през м.ноември 
2005 г. е починала и майка й), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на  200 лв. на НУРТЕН ЯШАР 



САЛИМ – ЕГН ……….., гр.Варна, ул.”Доброволци” № 3, ет.2, ап.107– за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 3795-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.З/5/20.02.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е вдовица; обитава едностайно жилище; единственият 
доход се формира от пенсия; в същата къща лицето съжителства с трите 
си пълнолетни деца, които нямат постоянни доходи и не могат да й окажат 
финансова подкрепа), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на  200 лв. на ЗЛАТКА ЖЕКОВА 
МИЛКОВА – ЕГН ………., гр.Варна, ул.”Кап.Г.Георгиев” № 26– за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3796-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Ж/3/18.01.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; на 
30.12.2005г. е починал съпругът й, за чието погребение са взети пари в 
заем; съжителства със сина си, който е безработен), Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   
160 лв. на ЖЕЛЯЗКА СТАТЕВА СТОЯНОВА – ЕГН …….., гр.Варна, 
ул.”Пейчинович” № 8 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 3797-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.Р/2/12.01.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е разведено, с 3 непълнолетни деца; по-голямата й дъщеря 
е самотна майка с двумесечно бебе; доходите на семейството се формират 
единствено от социални помощи; лицето живее при родителите си, които 
обитават общинско жилище), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на РОЗА 
ТИХОМИРОВА КИРИЛОВА – ЕГН ……………, гр.Варна, ул.”Панайот 
Хитов” № 13– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 



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

 
 3798-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ РД-5-94.В/209/04.11.2005 г. и на база социален 
статус (лицето е сирак; редовен ученик е в 11 клас в Професионална 
техническа гимназия; настанен е в Общежитието към Гимназията; 
единственият му доход се формира от наследствена пенсия), Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 
на   300 лв. на ВАСИЛ ЙОРДАНОВ МИЛЕВ – ЕГН ………., гр.Варна, жк 
“Младост” бл.131, вх.1, ет.2, ап.5– за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3799-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Р/50/01.03.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е пенсионер; доходите на семейството се формират от 
двете пенсии; нямат движима и недвижима собственост, която да е 
източник на финансови средства; на 09.04.2006 г. в жилището е възникнал 
пожар, вследствие на който е унищожена част от покъщнината), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на  500 лв. на РАХИМ ХАСАН АЛИ – ЕГН ……….., 
гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” ул.”Боян Илиев” № 25А – за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

 
 3800-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-6-94.М/9/17.03.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е несемейно, безработно; чака освидетелстване от ТЕЛК; 
единственият близък роднина се явява леля и, с която съжителства в 
едностайно ведомствено жилище при лоши комунално-битови условия; 
леля й е пенсионер с 84% ТНР), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на  400 лв. на МАРИНКА 
ПАВЛОВА ФИЛИПОВА – ЕГН ………….., гр.Варна, кв.”Аспарухово”, 
ул.”Георги Стаматов” бл.1, вх.6, ет.2, ап.26– за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 



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

 
 3801-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.А/50/14.03.2006 г. и на база социален 
статус (лицето има две непълнолетни деца; доходът се формира 
единствено от социални помощи; обитават стая в лошо техническо и 
хигиенно състояние; предстои му явяване пред ТЕЛК; има неизплатени 
задължения за ток и вода), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на АНГЕЛ ИЛКОВ 
СТЕФАНОВ – ЕГН ……………, гр.Варна, жк “Вл.Варненчик”, 
ул.”Ст.Доспевски” № 9– за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3802-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Ж/15/14.03.2006 г.и на база социален 
статус (лицето е пенсионер, с 88% трайно намалена работоспособност 
(онкологично заболяване); съпругът й е също пенсионер, лежащо болен от 
2005 г.; имат 3 пълнолетни дъщери, 2 от които са безработни), Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 
на  500 лв. на ЖИВКА АЛЕКСАНДРОВА ШОПОВА – ЕГН ……….., 
гр.Варна, жк. “Чайка” бл.11, вх.А, ап.2– за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 3803-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.С/83/14.03.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е несемейно, с 3 непълнолетни деца, за които не получава 
издръжка; доходът на семейството се формира от социални помощи; има 
подадени документи за настаняване в общинско жилище към район 
“Владиславово”), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на СЕВДА 
МИРОСЛАВОВА ИЛИЕВА – ЕГН ………., гр.Варна, жк “Вл.Варненчик” 
бл.35, вх.2, ет.6, ап.53– за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 



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

 
 3804-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.Д/11/06.03.2006г. и на база социален 
статус (лицето е пенсионер, с 83% трайно намалена работоспособност; 
лежащо болна; доходът на семейството се формира единствено от 
пенсиите на двамата съпрузи; жилището е общинско, в лошо техническо 
състояние), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 300 лв. на ДЕМИРКА МИХАЙЛОВА 
ДИМИТРОВА – ЕГН …………., гр.Варна, ул.”Кап. Райчо” № 102– за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3805-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.И/3/02.03.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е несемейно, с 84% трайно намалена работоспособност; 
доходът се формира единствено от пенсия; жилището, което обитава е в 
лошо техническо състояние; стените са изронени до тухла; таванът е 
пропукан; липсват обичайните вещи за потребление), Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   
300 лв. на ИЛИЯ СЛАВОВ АТАНАСОВ – ЕГН ……….., гр.Варна,  
ул.”Крайезерна” № 18– за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 

 3806-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Й/27/13.03.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е безработно; полага грижи за съпруга си, който е 
обездвижен, вследствие прекаран инсулт през м.януари 2006 г.; подадени 
са документи и се очаква явяване пред ТЕЛК), Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на 
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ДЖЕНЕВА – ЕГН …………, гр.Варна, жк 
“Вл.Варненчик” бл.24, вх.1, ет.9, ап.44– за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 



 
 
 3807-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ ОС-5-94.С/64/20.12.2005 г. и на база социален 
статус (лицето е несемейно; съжителства с родителите си; бащата е с 98% 
трайно намалена работоспособност с чужда помощ; чака 
преосвидетелстване от ТЕЛК; майката е с 90% трайно намалена 
работоспособност; доходите на семейството се формират единствено от 
пенсия), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 300 лв. на СТЕЛА ДИМИТРОВА 
ЛАЗАРОВА – ЕГН ………., гр.Варна, ул.”Кракра” № 61– за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3808-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ СДЖ-5-94.Н/15/14.11.2005 г. и на база 
социален статус (лицето е вдовица, с 90% трайно намалена 
работоспособност с чужда помощ пожизнено; претърпяла е тежък инсулт, 
вследствие на което е с пареза на левите крайници; доходът се формира 
единствено от пенсия; няма деца, на които може да разчита), Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер 
на 300 лв. на НЕДЯЛКА ГЕОРГИЕВА МАВРОДИЕВА – ЕГН ………., 
гр.Варна, кв.”Аспарухово”, ул.”Мур” № 17, вх.Б, ап.32– за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3809-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-94.Л/2/30.01.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е разведено, пенсионер; доходът й се формира единствено 
от пенсия; апартамента, който обитава е в лошо техническо състояние), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на  200 лв. на ЛИДИЯ ХРИСТОВА РАДКОВА – ЕГН 
…………, гр.Варна, ул.”Марин Дринов” № 41, вх.А, ап.3– за задоволяване 
на основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 28, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 



 3810-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Д/131/11.05.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е безработно, с една пълнолетна дъщеря, студентка в ИУ-
Варна; на 05.05.2006 г. внезапно е починал съпругът й, средствата за 
погребението са взети в заем; доходите се формират единствено  от 
минималната работна заплата на дъщерята; нямат имоти, които да бъдат 
източник на доходи), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната еднократна помощ в размер на 300 лв. на ДИМИТРИЧКА 
СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА – ЕГН ………….., гр.Варна, ул.”Кап.Райчо” 
бл.84, ап.57– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 3811-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ РД-6-9100/84/21.02.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е семейно, безработно; живее в жилище, собственост на 
близка на семейството; здравословното състояние на лицето е лабилно, 
чака освидетелстване от ТЕЛК), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на ЕМИЛИЯ 
БЛАГОЕВА АНГЕЛОВА – ЕГН …………, гр.Варна, ул.”Георги Раковски” 
№ 68, ап.61– за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
    3812-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА и на 

база социален статус, Общински съвет – Варна взема решение да не 
отпуска финансова помощ на следните лица: 
 

1. ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА КРЪСТЕВА – ЕГН ……………., гр.Варна, 
ул.”Трайко Китанчев” № 14, молба вх.№ СДЖ-6-94.И/3/28.03.2006 г. – 
ОТКАЗ - г-жа Кръстева не живее на посочения адрес; постоянният й адрес 
по лична карта е на ул.”Райко Даскалов” № 53; отказва да съдейства за 
изясняване на причината, поради която е подала молба за парична помощ 
в Община Варна, поради което не може да се изготви социален доклад; 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



2. МИТКО РАШКОВ ЗАХАРИЕВ – ЕГН …………, гр.Варна, 
ул.”Младост” № 12, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/8/14.03.29006 г. - ОТКАЗ, 
тъй като при няколкократните посещения лицето не е открито на 
посочения адрес и не може да се изготви социален доклад; 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

3. ПЕНКА СЛАВОВА ДОБРЕВА – ЕГН ………….., гр.Варна, ул.”Цар 
Иван Срацимир” № 77, молба вх.№  СДЖ-6-94.П/2/10.03.2006 г. - ОТКАЗ, 
тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 
от ППЗСП (еднократна парична помощ се отпуска за задоволяване на 
инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. 
жизнено важни потребности на лицата и семействата); г-жа Добрева има 4 
сестри, 2 от които са омъжени в Кипър; не са изчерпани възможноститет 
на разширения семеен кръг за задоволяване на потребностите на г-жа 
Добрева; 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 3813-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА и 
т.5 от Социалната програма на Община Варна за 2006 г., Направление 1 
“Услуги за деца и младежи”, във връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-
94.П/6/26.04.2006 г. Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
предоставена еднократна финансова помощ в размер на 900 лв. на 
ПЛАМЕНА ТОДОРОВА ШАЛАВЕРОВА – ЕГН ……………., гр.Варна, 
кв.”Аспарухово”, ул.”Сергей Румянцев” № 15– за постигнати творчески 
успехи. Лицето е член на Театрална  младежка формация “Кой съм аз” при 
сдружение “Евроинтеграция”, ученичка е – самостоятелна форма на 
обучение в СОУ “Димчо Дебелянов” – гр.Варна. Лицето е инвалид 100% с 
чужда помощ. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 3814-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА и 
т.5 от Социалната програма на Община Варна за 2006 г., Направление 1 
“Услуги за деца и младежи”, във връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-
94.К/9/26.04.2006 г. Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
предоставена еднократна финансова помощ в размер на 900 лв. на  
КСЕНИЯ СТЕФАНОВА КАСАБОВА – ЕГН ……………, кв.Виница, 
ул.”Св.Константин и Елена” 24 – за постигнати творчески успехи. Лицето 



е член на Театрална младежка формация “Кой съм аз” при Сдружение 
“Евроинтеграция”; ученичка е - самостоятелна форма на обучение в СОУ 
“Любен Каравелов” – гр.Варна; инвалид с 82% трайно намалена 
работоспособност. 
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 3815-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА и 
т.5 от Социалната програма на Община Варна за 2006 г., Направление 1 
“Услуги за деца и младежи”, във връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-
94.И/9/26.04.2006 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
предоставена еднократна финансова помощ в размер на 900 лв. на  ИВАН 
СТОЙКОВ МИХАЙЛОВ – ЕГН……………., гр.Варна, ул.”Тодор Димов” 
№ 36, ет.3, ап.17– за постигнати творчески успехи. Лицето е член на 
Театрална младежка формация “Кой съм аз” при Сдружение 
“Евроинтеграция”; студент в Икономически университет - Варна; инвалид 
с 95% трайно намалена работоспособност. 
 /за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 3816-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА и 
т.5 от Социалната програма на Община Варна за 2006 г., Направление 1 
“Услуги за деца и младежи”, във връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-
94.И/7/26.04.2006 г. Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
предоставена еднократна финансова помощ в размер на 900 лв. на  ИВАН 
ТОНЕВ КЮЧУКОВ – ЕГН …………, гр.Варна кв.”Чайка” бл.22, вх.А, 
ет.10, ап.55– за постигнати творчески успехи. Лицето е член на Театрална 
младежка формация “Кой съм аз” при Сдружение “Евроинтеграция”; 
ученик е - индивидуална форма на обучение в Национално училище по 
изкуствата “Добри Христов” – гр.Варна; инвалид със 100% с чужда 
помощ. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3817-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА и 
т.5 от Социалната програма на Община Варна за 2006 г., Направление 1 
“Услуги за деца и младежи”, във връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-
94.П/5/26.04.2006 г. Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 



предоставена еднократна финансова помощ в размер на 900 лв. на  
ПЛАМЕНА МАРТИНОВА ЯНКОВА – ЕГН …………, гр.Варна, 
ул.”Студентска” № 12, ет.3, ап.87– за постигнати творчески успехи. 
Лицето е член на Театрална младежка формация “Кой съм аз” при 
Сдружение “Евроинтеграция”; студентка в Шуменски университет 
“Епископ Константин Преславски”; инвалид 100% с чужда помощ. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 3818-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА и 
т.5 от Социалната програма на Община Варна за 2006 г., Направление 1 
“Услуги за деца и младежи”, във връзка с молба с вх.№ СДЖ-6-
94.И/8/26.04.2006 г. Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
предоставена еднократна финансова помощ в размер на 900 лв. на  ИВАН 
ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ – ЕГН…………., гр.Варна, кв.”Възраждане” 
бл.1А, вх.А, ет.7, ап.19– за постигнати творчески успехи. Лицето е член на 
Театрална младежка формация “Кой съм аз” при Сдружение 
“Евроинтеграция”; ученик във Варненска търговска гимназия “Георги 
Раковски” – гр.Варна; инвалид 100% с чужда помощ. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 3819-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.Р/6/26.01.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е в напреднала бременност; съжителства с родителите си - 
бащата е инвалид 90% с чужда помощ, а майката работи като “личен 
асистент” на съпруга си; жилището е едностайно, в лошо санитарно-
хигиенно и техническо състояние), Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   300 лв. на  – РОСИЦА 
КИРИЛОВА СТАВРЕВА – ЕГН…….., гр.Варна, ул. “Светослав Минков” 
№ 36 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3820-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ РД-6-94.П/31/24.02.2006 г. и на база социален 
статус (  лицето е самотна майка с две малолетни деца; през м.март 2006 г. 
и двете деца са били на лечение в МБАЛ “Св.Анна” - гр.Варна; доходът се 
формира единствено от социални помощи), Общински съвет – Варна дава 



съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  300 лв. на  
ПЕТРАНКА ЗЮМБЮЛКОВА ИЛИЕВА – ЕГН ………….., гр.Варна, ул. 
“Георги Пеячевич” № 13 – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3821-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№   СДЖ-6-94.В/6/13.03.2006 г. и на база 
социален статус (лицето е с 51% трайно намалена работоспособност; 
доходът му се формира единствено от пенсия; обитава барака при крайно 
мизерни условия, без санитарен възел), Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  300 лв. на  
ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ – ЕГН ………, гр.Варна, 
местност “Кемер дере” № 26 – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
  3822-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№   РД-6-94.Т/29/31.03.2006 и на база социален 
статус (лицето е вдовица; доходът й се формира единствено от пенсия; на 
15.03.2006 г. е починал съпруга й), Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на  200 лв. на  ТОТКА 
РАДЕВА БОТЕВА – ЕГН ………….., гр.Варна, жк. “Вл.Варненчик” 
бл.404, вх.14, ап.185 - за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
  3823-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№   РД-6-94.К/66/30.03.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е разведено и безработно; обитава едностайно общинско 
жилище в лошо хигиенно-битово състояние), Общински съвет – Варна 
дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   200 лв. 
на  КРАСИМИРА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯБОВА – ЕГН …………., гр.Варна, 
жк. “Вл.Варненчик” бл.405, вх.9, ап.3 – за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 



 
 3824-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№   РД-6-94.И/52/30.03.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е семейно, с две непълнолетни деца; съпругът й е с 100% 
трайно намалена работоспособност с чужда помощ; обитават едностайно 
жилище; съжителстват с пълнолетния си син, който е 52% трайно 
намалена работоспособност), Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде отпусната еднократна помощ в размер на  300 лв. на  ИВАНКА 
СТЕФАНОВА ВАНГЕЛОВА – ЕГН …………., гр.Варна, жк. 
“Вл.Варненчик” бл.3, вх.3, ап.17 – за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

 
 3825-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№  СДЖ-6-94.Е/2/03.04.2006 г. и на база социален 
статус (лицето има 5 малолетни деца; безработно, с регистрация в Бюрото 
по труда; обитава стая от къща с лоши хигиенно-битови условия), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на  300 лв. на  ЕЛЕНА ЮЛИЯНОВА ПАШОВА – ЕГН 
………, гр.Варна, ул. “Светослав Минков” № 48 - за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 3826-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№   СДЖ-6-94.Й/3/04.04.2006 г. и на база 
социален статус (лицето е безработно, несемейно; живее в общинско 
жилище – гарсониера; няма лични доходи; включена е към безплатната 
трапезария към район “Младост”), Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 200 лв. на  ЙОРДАНКА 
ИВАНОВА НАЧЕВА – ЕГН ……….., гр.Варна, жк. “Възраждане” бл.11, 
вх.1, ап.10 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови 
потребности. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 3827-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№   ОС-6-94.Ф/1/29.03.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е със 79% трайно намалена работоспособност, а съпруга й - 
с 52% трайно намалена работоспособност; съжителстват с дъщеря си, 



която е несемейна, безработна – обект на социално подпомагане), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на  300 лв. на  ФЕВЗИЕ РЕДЖЕБОВА ИБРЯМОВА – 
ЕГН ………., гр.Варна, ул. “Ропотамо” № 13 – за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 3828-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№  ОС-6-94.А/12/23.03.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е многодетна майка, вдовица; съжителства с децата си в 
две стаи от къща с занижени санитарно-хигиенни условия; има наличие на 
теч и влага), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на 300 лв. на  АЙШЕ МУСТАФА ХАСАН – 
ЕГН ………., гр.Варна, ул. “Найчо Цанов”  № 81 – за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 3829-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№   РД-6-94.И/26/23.02.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е разведено, с две пълнолетни и едно непълнолетно дете; 
безработна; доходът се формира само от семейната добавка за едно дете; 
живеят в стая на свободен наем при много лоши хигиенно-битови 
условия; липсва санитарен възел), Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъде отпусната еднократна помощ в размер на    500 лв. на  ИВАНКА 
ЙОРДАНОВА ЖЕЛЕВА – ЕГН ………….., гр.Варна, жк. “Вл.Варненчик” 
бл.306, вх.15, ап.217 – за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 3830-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№   ОС-6-94.А/14/07.04.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е самотна майка с две малолетни деца; безработна; доходът 
й се формира от социални помощи; обитава общинско жилище), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на    300 лв. на  АНИТА ПЛАМЕНОВА СПИРОВА – ЕГН 
……….., гр.Варна, ул. “Мир” бл.2, вх.Е, ап.71 –  за задоволяване на 
основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 



 
 3831-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№   СДЖ-6-94.О/3/19.04.2006 г. и на база 
социален статус (лицето е пенсионер; през 2005 г. е преживяла тежък 
мозъчен инсулт; нуждае се от постоянно обгрижване; доходът й се 
формира единствено от пенсия; има неизплатени задължения към ВиК и 
Енерго), Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната 
еднократна помощ в размер на   400 лв. на  ОВСАННА МИКАЕЛОВА 
БОЕВА – ЕГН ………., гр.Варна, ул. “Подвис” бл.26, вх.Б, ап.4 – за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 3832-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
във връзка с молба с  вх.№ ОС-6-1000/43/22.05.2006 г. и на база социален 
статус (лицето е пенсионер, съжителства със семейството на дъщеря си, на 
18.02.2006 г. е починал зет и, доходите семейството се формират 
единствено от пенсии, на 22.08.2006 г. лицето навършва 104 години), 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна 
помощ в размер на 500 лв. на  ВЕЛИКА ПЕТРОВА СЪБЕВА– ЕГН 
…………, гр.Варна, кв. “Владислав Варненчик” бл.303, вх.8, ап.120 ет.4 – 
за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
     3833-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с молба с вх.№ ОС-6-94.Я(1)/21.02.2006 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на   
300 лв. на ЯНКО АНГЕЛОВ ТОШЕВ – ЕГН ………….., гр.Варна, кв. 
“Владислав Варненчик” бл. 7, вх. 6, ап. 107 – за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

   3834-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА и на 
база социален статус, Общински съвет – Варна взема решение да не 
отпуска финансова помощ на следните лица: 

 
1. 1.МАРИЯ ИВАНОВА СТАЙКОВА – ЕГН ……….., гр.Варна, жк 

“Вл.Варненчик” бл.206, вх.3, ап.72, молба вх.№ ОС-6-94.М/10/30.03.2006 
г. – ОТКАЗ; при извършени няколкократни посещения лицето не е 



намерено на посочения адрес; тези обстоятелства възпрепятстват 
събирането на информация относно социалния и здравен статус, както и за 
имотното състояние на лицето; 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

2. САЛИМ МЕХМЕД ИСМАИЛОВ – ЕГН ……………., гр.Варна, ул. 
“Банат” № 47, молба вх.№ РД-6-94.С/98/20.03.2006 г. – ОТКАЗ; лицето не 
живее на посочения адрес; 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

3. ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ИВАНОВ – ЕГН ………….., гр.Варна, жк 
“Младост” бл.110, вх.3, ап.52, молба вх.№ ОС-6-94.В/8/27.03.2006 г. – 
ОТКАЗ; лицето е с постоянен адрес гр.Девня, ул. “Средна гора”№ 9А 
(съгласно чл.8 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 
подпомагане социалните помощи се отпускат на лица и семейства по 
постоянен адрес, на който се извършва и социалната анкета); 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

4. ДИЯНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА - ЕГН …………., гр.Варна, жк 
“Дружба” бл.7, ап.6, молба вх.№ СДЖ-6-94.Д/6/30.05.2006 г. – ОТКАЗ, с 
решение 3399-10 от протокол 40/04.04.2006 г. на Общински съвет-
Варна е отпусната помощ от 1000 лв. на Недялка Михайлова Кирова – 
майка на лицето; 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

     3835-8. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във  връзка с чл.92 от КСО 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-6-
94.Д/114/08.05.2006 г., Общински съвет – Варна  дава съгласие за 
отпускане на персонална пенсия на детето Стоян Ивелинов Илиев от 
гр.Варна, жк. “Изгрев” бл.40, вх.1,  ет.4, ап.34. 

Предложението за отпускане на персонална пенсия да се изпрати в 
Министерския съвет на Република България по компетентност, за вземане 
на решение. 
 /за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 

 
 

      3836-8. На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от 
ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, чл.36, ал.2, т.6, 



чл.36а, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-6-
9302/51/05.06.2006 г., Общински съвет Варна дава съгласие за създаване 
на “Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с 
увреждания” като социална услуга в общността, с капацитет 40 човека, 
численост на персонала 8 щатни бройки, средства за работна заплата за 12 
месеца 25  355.52 лв., стандарт за издръжка на едно лице 1 110 лв. Дата на 
откриване 1 януари 2007 г. 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 42 

от заседание проведено на 09.06.2006 г. 
по точка девета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура, вероизповедания, медии” относно: 
- утвърждаване “Списък на изданията, финансирани по проект 

“Културната памет на Варна” през 2006 г.; 
- промяна на “Статут за удостояване с почетни звания и отличия на 

Община Варна; 
- промяна на решение на Общински съвет – Варна № 3436-

12(40)/04.04.2006 г. 
Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК 
“Култура, вероизповедания, медии” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

3837-9. На основание чл. 21, ал.1, т. 6  и ал. 2 във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет – Варна утвърждава “Списък на 
изданията, финансирани по проект “Културната памет на Варна” през 
2006 г.” Средствата са от бюджета на функция “Култура”, раздел ІІ 
“Други разходи”, последен абзац и са в размер от 70 000 лв., съгласно 
Приложение.           

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

 
 
 
 
 



    3838-9. На основание чл. 22, ал.1 във връзка с чл. 21,ал. 2 от 
ЗМСМА Общинският съвет-Варна променя теста на чл. 13 от “Статут за 
удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна”, приет с 
решение на Общинския съвет № 640-11-(13)/03, 09.06.04, както следва: 
 

Стар текст: Удостоените с почетния знак “За заслуги към Варна” 
получават удостоверение за отличието и специален нагръден знак с лента. 
Носителите на почетния знак “За заслуги към Варна”-златен получават 6 
минимални работни заплати, а на почетния знак “За заслуги към Варна”-
сребърен – 4 минимални работни заплати. 
 

Нов текст: Удостоените с почетния знак “За заслуги към Варна” 
получават удостоверение за отличието, в което се вписва решението на 
Общинския съвет, на чието основание се присъжда знакът, и 
специален нагръден знак с лента. Удостоверението се подписва от 
председателя на Общинския съвет и от кмета на общината. 
Носителите на почетния знак “За заслуги към Варна”-златен получават 6 
минимални работни заплати, а на почетния знак “За заслуги към Варна”-
сребърен – 4 минимални работни заплати. 

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

      3839-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9302/46/12.05.2006 
г., Общинският съвет – Варна реши: 
 Средствата  в размер от 40 000 лв. от приложение № 13, т. 1 /местни 
дейности 7/42/759/, мер. “Други дейности по културата”, пар. 10 
“Международен балетен конкурс” да са за заплащане на наема на Летния 
театър и за настаняване на участниците в конкурса по хотели. 

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

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

  В А Р Н А 
ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

С П И С Ъ К 
на изданията, финансирани по проект “Културната памет на Варна” 

през 2006 г. 
 
І. АУДИО ФОРМАТИ 
1. Изпълнения на народни песни в аранжименти на Недялко Станев – в  
    памет на неговата 70-годишнина 
                                                                                                                    - 2 500 лв. 
2. Записи на изпълнения на Симфоничния оркестър на ОФД-Варна по случай 
60-годишнината от създаването на Операта и Симфоничния оркестър 

 - 15 000 лв. 
3. Народни песни в изпълнение на фолклорни певци и оркестри от Варна 
                                                                                                                  -   5 000 лв. 
4. “Варна, обичам те!” – компактдиск с най-добрите и популярни песни за 
Варна.                                                                                                       - 12 000 лв. 
5. Музиката на Европейския музикален фестивал – най-доброто от 
“Европейския музикален фестивал”                                                    -   5 500 лв. 
      (Сумите включват авторски и продуцентски права, записи, изпълнение) 
 
ІІ. ВИДЕО ФОРМАТИ 
1. DVD ФИЛМ “Аспарухов мост” – по случай 30-годишнината от откриването 
му -                                                                                       -  5 500 лв. 
2. DVD филм “100 години музейно дело във Варна” -                       -  6 500 лв. 
3. DVD филм “80 години Международен музикален фестивал “Варненско 
лято”                                                                                                         -  8 000 лв. 
(Сумите включват хонорари за сценарий, заснимане, монтажи, озвучавания, 
проучвания на архивни материали и др.) 
 
ІІІ. КНИГИ 
1. Сборник с избрани творби на поетесата Венета Мандева по повод 60 години 
от нейното рождение                                                                              -  5 000 лв. 
2. Сборник с избрани творби на поета Иван Манолов, загинал трагично 
    на 12.ХІІ.2005 г. на кораба “Лиляна Димитрова” в Хамбург         -   5 000 лв. 
                                                           Обща сума :         - 70 000 лв. 
 
 



 
 
 

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 
№ 42 

от заседание проведено на 09.06.2006 г. 
по точка десета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Попълване състава на Обществения комитет за 

публичен контрол по усвояване на средствата от облигационния заем по 
утвърдени от Общински съвет – Варна обекти, във връзка с изпълнение на 
решение на Общинския съвет № 3201-5(40)/04.04.2006 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 
 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 
 3840-10. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна избира за членове на Обществения комитет за публичен контрол по 
усвояване на средствата от облигационния заем по утвърдени от 
Общински съвет – Варна обекти, както следва: инж. Милан Цанев, инж. 
Иван Пецински, Димчо Василев, инж. Маргарита Кадийска, Адриан 
Петков; от журналистите: Иван Даскалов, Даниела Стойнова, Пламен 
Енев, Росица Пенкова и Невена Троянска. 
 
 /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 



 
 

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

 
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 42 

от заседание проведено на 09.06.2006 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет от Кмета на община Варна 

относно изпълнение на решенията на Общинския съвет Варна от 
заседания № 36/21.12.2005 г., № 37/21.05.2006 г. и № 38/22.02.2006 г. 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
Общ брой присъстващи общински съветници – 34 
 
Общински съвет – Варна при следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е  : 
 

3841-11. На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна приема за сведение отчета на Кмета на Община 
Варна вх. № ОС-5-9302(53)/07.06.2006 г.относно изпълнение на 
решенията на Общинския съвет - Варна от заседания  № 36/21.12.2005 г., 
№ 37/25.01.2006г. и № 38/22.02.2006 г., съгласно приложение. 

 
/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 
№ 42 

от заседание проведено на 09.06.2006 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Обществен ред и сигурност” относно: 
- възлагане на общинската администрация предоставянето на 

“Проект за организирането на движението и паркирането в централната 
градска част”. 

Докл.: Хр. ДОСЕВ – Председател ПК 
“Обществен ред и сигурност” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 30 
 
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

3842-12. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и във връзка с чл. 21, ал. 2 
от ЗМСМА, Общински съвет – Варна задължава администрацията на 
Община Варна в срок до 15.09.2006 г. да подготви и предостави проект за 
организация на движението на автомобили и паркирането им в  
централната градска част на гр. Варна. 

/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 
№ 42 

от заседание проведено на 09.06.2006 г. 
по точка тринадесета 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: 

- съгласуване план за регулация и застрояване – план-извадка за 
УПИ ІІ-142, 143 и 145, кв. 7 по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена”, като същия се съобрази с решението на ЕСУТ по т. 3 от протокол 
№ 17/02,03.05.2006 г.; 

- съгласуване план за регулация и застрояване – план-извадка за 
УПИ  V-114 “за жилищна сграда”, кв. 19 от ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. 
Константин и Елена”; 

- приемане предложение за изработване на план за улична регулация 
на кръстовище пред клуб “Далас” до пътен възел пред бившия р-т 
“Почивка” на територията на Приморски парк, гр. Варна; 

- даване на съгласие да бъде сезиран Главния прокурор на 
Република България с молба за отмяна на влязлото в сила решение на 
петчленен състав на Върховния административен съд на Република 
България по адм. Дело № 6731/2005 г.; 

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

 
 
 
 



 
Общ брой присъстващи общински съветници – 30 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

3843-13. На основание чл.129, ал.3 от ЗУТ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх.№ РД-6-9300/28/17.05.2006 г., Общински 
съвет Варна съгласува План за регулация и застрояване – план извадка за 
УПИ ІІ-142,143,145, кв.7 по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. Константин и 
Елена”, като същия се съобрази с решението на ЕСУТ  при Община Варна 
по т.3 от протокол №17/02-03.05.2006г. 

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

3844-13. На основание на чл. 129,ал.3 от ЗУТ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. №ОС-6-9302/134/02.05.2006г., Общински 
съвет Варна съгласува План за регулация и застрояване, план- извадка за 
УПИ V-114,”За жилищна сграда”, кв.19 от ПП на ПРЗ на к.к. “ Св.Св. 
Константин и Елена”. 

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

П Р О Е К Т      З А      Р Е Ш Е Н И Е : 
 

3845-13. На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА чл.9, ал.3 ЗУТ, 
и по предложение на Кмета на Община Варна вх. № ОС-6-
9302/144/17.05.2006г., Общински съвет Варна приема предложението за 
изработване на План за улична регулация /ПУР/ на кръстовището пред 
клуб “Далас” до пътен възел пред бившия ресторант “Почивка”на 
територията на “Приморски парк”, гр. Варна 

 
/за – 0, против – 8, въздържали се – 18/ 
Решението не се приема. 
 
3846-13. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна дава съгласие да бъде сезиран Главния прокурор на Република 
България с искане да бъде депозирана от него, съобразно правомощията 
му съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗВАС, молба за отмяна на влязлото в сила 



решение № 11477/20.12.2005 г., постановено от петчленен състав на ВАС 
по адм.дело № 6371/2005 г., с което е прогласена нищожността на Заповед 
№ РД-12-557/30.12.1981 г., постановена от първи Зам. министър на 
Министерство на строителството и архитектурата, с която е одобрен 
кадастралния, застроителния и регулационен план на Централна градска 
част на гр. Варна. 

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

П Р О Е К Т      З А      Р Е Ш Е Н И Е: 
 3847-13. На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 
от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна, Общински 
съвет – Варна допълва свое решение № 3201-5(40)/04.04.2006 г., като 
възлага на новосъздадения обществен комитет от изявени варненски 
общественици и експерти за публичен контрол по усвояване на средствата 
от облигационния заем, осъществяването на контрол и върху разходването 
на гласуваните в бюджета на община Варна средства за дейностите по 
сметосъбирането и сметоизвозването, ученическо и столово хранене и 
градския транспорт. 
 
 /за - 14, против - 1, въздържали се - 13/ 
 Решението не се приема. 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 42 

от заседание проведено на 09.06.2006 г. 
по точка четиринадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Оправомощаване на представителя на Община Варна 

в Общото събрание на акционерите на “МБАЛ Св. Анна - Варна” АД за 
участие в Общото събрание на акционерите на дружеството, насрочено 
за провеждане на 23.06.2006 г. 
     Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 
 
 Общ брой присъстващи общински съветници – 31 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
 

3848-14. 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, Общински съвет - Варна упълномощава 
представителя на акционера Община Варна г-жа Стефка Господинова да 
участва в общото събрание на акционерите на “МБАЛ Света Анна - 
Варна” АД, свикано на 23.06.2006 год. и да гласува по посочените в 
предварително обявения дневен ред точки, като има следните 
правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане и приемане на 
доклад на дружеството за 2005 год. – проект за решение: “ОСА приема 
доклада за дейността на Съвета на директорите през 2005 год.” - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за 
добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, 
съобразно представения доклад от СД; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане и приемане на 
годишния счетоводен отчет на дружеството – проект за решение: “ОСА 
приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2005 год.” - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за 
добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, 
съобразно представения счетоводен отчет на дружеството; 



ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Освобождаване от 
отговорност на членовете на СД за дейността на дружеството през 2005 
год. - проект за решение: “ОСА освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2005 год.” - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува както намери за 
добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна; 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  Промяна в размера на 
месечното възнаграждение на членовете на СД - проект за решение: 
“ОСА определя месечното възнаграждение на членовете на Съвета на 
директорите, на които не е възложено управлението” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна; 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на одитор за 
извършване на независим финансов одит на дружеството за 2006 год. – 
проект за решение: “ОСА избира одитор съгласно предложението на СД 
за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2006 год.” 
- Да участва в разискванията по тази точка и да гласува както 
намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна; 

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: /предложената нова точка 
в дневния ред/ Промяна в състава на Съвета на директорите – проект за 
решение: “ОСА приема предложената промяна в съвета на директорите” 
– Да гласува “за” предложената промяна в състава на Съвета на 
директорите, като бъде освободен настоящия Съвет на директорите в 
състав Тенчо Тенев, Жан Доревски и Петър Кандиларов и бъде 
избран нов съвет на директорите в състав: Тенчо Дяков Тенев, ЕГН: 
………, Жан Емилов Доревски, ЕГН: …………. и Георги Недков 
Кючуков, ЕГН: …………….. 

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре 
съобразно направените по точката предложения, с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна; 

/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 
№ 42 

от заседание проведено на 09.06.2006 г. 
по точка петнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: . Разглеждане на проекти за решения от ПК “Финанси и 

бюджет” относно: 
- промяна в Приложение 1 и Приложение 2 към Наредбата за 

определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна; 

- изменение и допълнение към Приложение 2 от НОАМТЦУТОВ, 
раздел “РИМ”-Варна; 

- промяна от Наредба за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди на граждани настаняване и продажба на общински 
жилища, приета с решение на Общински съвет – Варна № 1518-
3(24)/24.03.2005 г.; 

- такса за правоучастие в Първи национален детски конкурс 
“Морски звезди” – Варна-2006; 

- определяне такса за право на участие в конференцията 
“Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век”; 

- опрощаване на публично вземане от Президента на Република 
България; 

- опрощаване на държавно вземане; 
- даване на съгласие за предоставяне на части от приходите от 

гостуване на националната изложба “Съкровища на траките” на музеите, 
предоставили експонатите за изложбата; 

- определяне цени на билетите за изложбата “Тракийските 
съкровища на България”. 

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

 



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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 

3849-15-1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна решава предложението за размера на туристическата такса да се 
гласува отделно от всички останали такси. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
3849-15-2. На основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет – Варна приема 
изменение в Приложение 1 към “Наредба за определяне и 
администриране на местни такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна”, както следва: 

- В Приложение 1, чл. 50, ал. 4 туристическата такса в хотелите  с 
категория 1 и 2 звезди да бъде  в размер на 0,35 лв. на лице/ден, считано от 
01.07.2007 г.   

Всички останали такси да се запазят в досегашните си размери. 
/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
3849-15-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна решава да бъде проведено съвместно заседание на ПК “Финанси и 
бюджет” и ПК “Туризъм и търговия” с представители на Туристическа 
камара и хотелиерския бизнес, като при необходимост ще бъде насрочено 
заседание на Общинския съвет в срок до 30.06.2006 г. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
3850-15. На основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет - Варна приема 
изменения в Приложение № 2 към “Наредба за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна” (НОАМТЦУТОВ), съгласно приложение.  

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



3851-15. На основание на чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински 
съвет-Варна определя такса за  право на участие в Първи национален 
детски конкурс “Морски звезди” – Варна 2006 както следва: 

- за солисти – 10 лв. 
- за всеки участник във вокална група –5 лв. 

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

3852-15. На основание на чл.21, ал. 1 , т.7 от ЗМСМА и чл. 6, ал.2 от 
ЗМДТ, Общински съвет-Варна определя такса  за право на участие с доклад 
и/ или научно съобщение в Националната конференция с международно 
участие  “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на ХХІ век” за 2006г. 
в размер на  20 /двадесет/ лева. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
3853-15.  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с молба  

вх. № 94-00-1053/07.03.2006 г., и писмо вх. № ОС-6-9910/12/28.04.2006 г. от 
Администрацията на Президентството, Общински съвет – Варна  предлага 
на Президента на Република България да опрости задължението на АНКА 
ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА от гр. Варна, ул. “Кап. Райчо” № 107. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
   3854-15. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 
молба  вх. № 94-00-1199/15.03.2006 г., и писмо вх. № ОС-6-
9910/13/17.04.2006 г. от Администрацията на Президентството, Общински 
съвет – Варна  предлага на Президента на Република България да опрости 
задължението на ЙОНКА ЯНКОВА КОСТОВА от гр. Варна, ул. 
“Ропотамо” № 3. 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
  3855-15. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 
писмо  вх. № ОС-5-1000/62/08.11.2005 г., Общински съвет – Варна  
опрощава дължимите суми  за наем на  Иван Ангелов Георгиев, бивш 
жител на гр. Варна 

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
3856-15. 1. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6  във връзка с  чл. 21, ал. 

1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ и по предложение  на Кмета 
на Община Варна с вх. №  РД-6-3600/5/12.05.2006 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие, част от приходите от посещение в Археологически 



музей при РИМ – Варна, постъпили по сметка на РИМ – Варна, от 
гостуване на националната изложбата “Съкровища на траките” за периода 
от 20 май до 20 септември 2006г., след приспадане на съответните данъци и 
застраховки да бъдат преведени на музеите предоставили експонати 
процентно, съобразно договореност между страните. 

                2. Общински съвет – Варна определя цени на билетите  за 
периода на гостуване на изложбата “Тракийските съкровища на България” 
за периода от 20 май до 20 септември 2006 г: 
- За индивидуални посетители                                                      -  10.00 лв. 
-За групови посещения над 10 души                                            -    8.00 лв. 
-За групови посещения  от туристически агенции 
       осигурили посещение над 350 души                                     -    5.00 лв. 
- За  посещение на семейства с деца: 
        -за възрастни                                                                           -    3.00 лв. 
        - за деца                                                                                   -    1.00 лв. 
- За посетители от селища с представени предмети  
          в експозицията на музея                                                      -    5.00 лв. 
 

/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 
№ 42 

от заседание проведено на 09.06.2006 г. 
по точка шестнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на: 
- предложение от Кмета на община Варна относно гласуване на 

предложения за отпускане на финансови помощи на нуждаещи се 
граждани, съгласно протокол на вътрешно-ведомствена комисия към 
Дирекция “Здравно развитие” от 29.05.2006 г.; 

- отпускане на финансова помощ на Паскал Николов Паскалев от гр. 
Варна, за закупуване на медикаменти. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Я : 
 3857-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отпуска на Паскал Николов Паскалев, ЕГН 
………….,  гр. Варна, ул. “Ген. Колев” № 100, вх. Б, ет. 2, ап. 5; молба вх. 
№ ОС-6-94.П(7)/15.05.2006 г., сумата от 1100 лв. за закупуване на 
медикаменти, с диагноза: неходжкинов лимфом-дифуден 
едроклетъчен/анапластичен/ - в тип ІV клиничен стадий. 
 /за – 33, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 3858-16. Общински съвет – Варна решава да оттегли от 
разглеждане на настоящото заседание на Общинския съвет протокол от 
вътрешно-ведомствена комисия към Дирекция “Здравно развитие” от 
29.05.2006 г. за отпускане на помощи на нуждаещи се граждани. 
 /за – 26, против – 0, въздържали се – 2/ 

3859-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 8 и ал. 2 от ЗМСМА, 
молба вх. № РД-6-94.Н(64)/25.04.2006 г., Общински съвет – Варна отпуска 
на Недялко Калев Недялков с адрес: гр. Варна, ул. “Д-р Басанович” бл. 10, 



ап. 80 сума от 3000 лв. за метална остеосинтеза на сина му Явор Недялков 
Калев ЕГН ………….. с диагноза: контузио корпорис.контузио колумни 
вертибралис.контузио медули пиналис парс торацика.фрактура луксация 
на Тh 10 прешлен.параплегия инфериор.контузио торацис.контузио 
пулмонис.фрактура косте.хемоторакс. деомпинсирана ламинектомия и 
метална стабилизация. 

/за – 26, 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 
№ 42 

от заседание проведено на 09.06.2006 г. 
по точка седемнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение относно 

полагаем платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет – 
Варна. 
     Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

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

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

3860-17. На основание чл. 155 и чл. 156, ал. 2 от Кодекса на труда, 
чл. 26, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от “Правилник за организацията и дейността 
на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и решение № 2164-2(45)/29.09.1999 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие Председателят на Общинския 
съвет да ползва полагаем платен годишен отпуск от 12.06.2006 г. до 
19.06.2006 г. включително. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
  В А Р Н А 

ЛИ/ЛИ        _________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 
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