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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№53 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 25.04.2007 г. 
по точка първа от дневния ред 

ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

Бранимир БАЛА ЧЕВ 

Имам няколко въпроса, които искам да задам на г-н Кмета. Те са 

свързани с жалбите стигнали до мен в приемните ми дни. 

Първите ми два въпроса са свързани с ВПО. Едната жалба е 

отправена от 7 фирми разпространители на печатни произведt:ния, начело 

с най-големия разпространител "Гаджев"-ЕООД. В него, г-н Кмете, се 

изразява опасението за това, че във връзка с концесията на спирките 

голяма част по тяхно твърдение близо 700 обекта ВПО, които в момента 

осъществяват дейност по разпространение на печатни произведения ще 

бъдат премахнати, тъй като администрацията е поела ангажимент на 100 м 

от спирките да няма конкурентна дейност. Въпроса на тези 7 фирми

разпространители и на работещите близо 700 човека в тези ВПО е какво е 

основанието за премахване на вече установените с години ВПО. Жалбата 

е в писмен вид, аз ще ви я дам, за да може съответно жалещите се да 

получат компетентен отговор. 

В същата посока са и притесненията на собствениците на ВПО на 

пазарите "Чаталджа" и в р-н "Младост" и аз се надявам, че Вие с отговора 
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си ще внесете яснота относно бъдещето на тези ВПО. Ще ви предам и 

констативни актове, съставени в началото на м.април от Дирекция ООР, с 

които са съставени констативни актове за ВПО, които от години 

съществуват и развиват своята дейност до Икономическия техникум. 

Моля, след като се запознаете с тях, потърпевшите да получат Вашия 

компетентен отговор. 

Второто ми питане е във връзка с жалбата на живущите на ул. 

"Георги Георгиев" в отсечката между улиците "Н. Керчев" и "Самарско 

знаме". Г-н Кмете, става дума за една отсечка където явно има проблеми с 

"В и К" инсталациите, тъй като първо от години не е ремонтирана твърдят 

жалбоподателите и отделно от това - непрекъснато улицата се наводнява 

и става нещо като изкуствено езеро - пишат в жалбата си до ОбС. Въпроса 

към нас е бихме ли могли да съдействаме за отстраняване на тези течове и 

дали след 7 години /твърдят, че fiлизо 7 години подават молби за 

асфалтиране на тази отсечка/, тази година имайки предвид 65-те 

млн.лв.включени в бюджета за инфраструктурни проекти на община 

Варна ще бъде включена и тази отсечка и най-сетне проблема на 

живущите ще бъде решен. 

Последния ми въпрос към Вас е свързан с тревогата на родителите, 

чиито деца посещават ЦДГ № 9 в кв. Чайка. Те твърдят, а и аз лично съм 

видял, че непосредствено до градината има заграден един парцел. 

Родителите на децата питаме /и аз съм един от тях/ дали там отново ще 

има някакво строителство стопанство и въобще на какво основание и с 

какво разрешение се загражда този терен, който според родителите е част 

от терена отреден за детска градина. Въпроса ни е какво всъщност ще се 

прави в този район? 
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Пламен НАЧКОВ 

Използвам правото си, уважаеми г-н Кмете, да отправя настоящото 

питане и да изразя становище по отговорите, които съм получил. Получил 

съм от три отговора един, може би другите още не са готови, очаквам и 

тях да получа. Приятно съм изненадан от отговора даден ми от кмета на p

I-I Одесос, ще го свържа с питането, което ще отправя към Вас. 

Питането е малко по-конкретно в продължение на това, което Ви 

попита г-н Балачев за т.нар.назряващ конфликт /поне аз съм убеден, че 

съществува такова противоречие/ между разпространителите на печатни 

произведения и концесионерите, които бяха избрани съобразно наше 

решение за направа на нови спирки в града. В тази връзка, понеже 

колегите не са запознати, искам да обясня на колегите, че имаме четири 

пакета концесии, които вече имат избрани концесионери, но за съжаление, 

аз лично считам, че има едно .зя_fiаняне на изпълнението на концесионните 

договори. В седмицата, в която кметът даде становището си по някои от 

проблемите, насърчен съм от неговия оптимизъм, че в есента ще имаме 

130 нови спиркозаслони -дано това да се случи! 

По същество - конфликта в момента е по отношение на интересите 

на концесионерите и ангажиментите, които преди това са приети от 

администрацията по отношение на разпространителите на печатни 

произведения. Поставям няколко момента, които са точкувани в жалбата. 

Първо самите жалбоподатели са обезпокоени от това дали ще получат 

отговор, тъй като за времето до получаване на отговора се извършва 

редица действия, които вместо да тушират назряващото напрежение, те го 

изострят. Втория проблем, който аз държа да получа копие от този 

нротокол между общ.администрация и концесионерите е по отношение на 

района, в който не трябва да се поставят ВПО. С този протокол настъпва 



колизия между интересите на концесионерите и схемите за разположение 

на ВПО. Има ги обектите, не се издават разрешителни, почват да 

премахват павилионите. И в тази връзка разпространителите сигнализират 

за неправомерни действия на един от концесионерите - че вместо да 

изпълнява договора си за концесията, той па мястото на спирките поставя 

свои павилиони. И това е потвърдено в отговора, който съм получил от р

н Одесос, където се казва: "Непосредствено до горепосочените два обекта 

на "Съборни" има поставен павилион за продажба на периодичен печат на 

"ОдесосМ"-ООД. Обекта няма издадено разрешение от р-н Одесос, при 

проверката на служители от районната администрация е представен 

договор между "Одесос М" и община Варна за отдаване на концесия на 

обекти автобусни спирки с рекламни пана и съоръжения за продажба на 

печатни произведения." Това доказва, че един от концесионерите /дано 

това не есюшира и н лругите/ започва да реализира по един договор права, 

които въобще не е в неговите правомощия. 

Завършвайки, искам да помоля кмета да се намеси в този конфликт, 

да организира среща и удовлетвори докъдето е възможно както 

концесионерите, така и разпространителите на печатни произведения, тъй 

като в крайна сметка той е този, който представлява общината и той 

трябва да организира решаването на такива ситуации. Надявам се, че на 

следващата сесия ще получа отговор за предприетите действия след това 

мое питане. 

Веселин ДАНОВ 

Уважаеми г-н председател, миналия път повдигнах този въпрос, но 

точно когато аз говорих не работеше магнетофона, надявам се че този път 

работи ..... Уважаеми г-н Йорданов, става дума за проблемите с БПО на 
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"Печ", "Чаталджа", но те не са само TarvI, тези проблеми са в целия град. 

Абсолютно споделям изказването Ви, което направихте преди няколко 

месеца пак по мое питане относно това, че наистина много от тези 

павилиони трябва да бъдат премахвани и т.н. Тук обаче смятам, г-н 

Гуцанов, че тук ние като общински съветници /а не кметът/ трябва да 

вземем проблема в наши ръце. Аз категорично не съм съгласен, че трябва 

да се издават разрешителни година за година за тези преместваеми обекти, 

няма такава логика. И затова стават тези конфликти. И тук не е виновен 

кметът, а ние в комисиите по чл. 4, които издаваме тези разрешителни. 

Дадем на един човек разрешително да постави ВПО някъде, на другата 

година той не може да вземе разрешение или не е сигурен в това, че ще му 

се разреши. Веднъж завинаги трябва да се направи един план и да се каже: 

тук ще има павилиони до провеждане на едно мероприятие, но трябва да 

има гаранция за тези хора и в крайна сметка мисля, че това е политика, 

която съм убеден, че кметът ще защити, както и ние трябва да защитим! 

Ако ние не защитим интереса на тези хора, тогава за какво сме тук?! В 

крайна сметка това са хиляди семейства, които си изкарват прехраната. Да 

не говорим за това, че това води до корупционна практика и ясно е за 

какво говорим. Няма логика да дам аз 1 О хлв., да си плащам наема и на 

другата година да ми кажат вземи си павилиона /а тук нека си сложим 

ръката на сърцето - те са толкова преместваеми, колкото са и 

непреместваеми/. Не може да работим срещу интереса на човека. 

Продължението е втората част: не знам каква логика има - трябва да 

се подава разрешение и за поставяне на ВПО в частен имот - кой ще ми 

каже от вас в моя имот дали мога да си сложа 11реместваем обект?! Би 

трябвало това да отпадне и да имаш право да сложиш всичко, което 

решиш, съобразено със ЗУТ! Защо ние ще издаваме - и пак година за 



година; в моя имот вие ли ще ми кажете какво да си правя?) Има 

архитектурни планове когато се строи нещо, а когато е преместваем обект 

- ами слагам го и толкоз - каква друга логика? Значи първо ние караме 

тези комисии да буксуват, да работят за глупави въпроси /по чл. 4/ и 

накрая хората остават абсолютни недоволни. 

Ако тези два проблема, особено първия, го решим, аз ви казвам, че в 

града ще настане мир и спокойствие и няма всеки път да питаме кмета 

защо се местят павилионите. Ами ние ги слагаме в по-голямата част, а не 

кметът - говорим си го едно към едно! 

По втория въпрос, уважаеми г-н Йорданов - лично към Вас - той 

касае лично мен и аз го поставям от четири години - това е въпроса 

относно пропуските за колите, които експлоатираме, караме, ползваме и 

т.н. Аз бях човека, който от едно време казвам: или да ги махнем и 

придвижването /колеги, по време на тези предстоящи избори всеки от нас 

ще снове из целия град и околностите му/, следователно, или ще махнем 

тези пропуски и ще се движим като г-п Йорданов издаде някаква заповед 

съгласувана с МВР с карти като общински съветници или обратното. 

Например при мен проблема е следния: имам две коли - джип и лека кола 

- имам един пропуск. Занимавах г-н Бакалов 1 О пъти досега. Той казва, че 

не може да ми даде втори пропуск. По каква логика, по какъв закон, по 

каква наредба - ако имам 5 коли ще имам 5 пропуска, ако ги използвам 

всички. Онзи ден ме държаха 25 мин.от СОД-Варна /не виждам СОД 

Варна откога се занимава с движението на колите и контрола/ и просто 

става една гавра - абе знаем те, г-н Данов, ама защо нямаш пропуск .... С 

нов автомобил съм, няма пропуск. Това не е само за мен. По принцип съм 

веднъж завинаги да ги махнем тези пропуски и без да обвинявам никой -

дайте да се разберем, че града е пълен всеки сезон с коли с пропуски, 



които нямат никакво основание да ги ползват. Никого не обвинявам. Но 

защо да не дойдат тези пропуски от някой, който ги дава, преотдава или 

продава дори и това е ситуацията .... 

Балин БАЛИНОВ 

Искам да повдигна проблем в централната част на р-н Аспарухово -

в частта регулиране на ул. "Кирил и Методий". Онзи ден пред очите ми 

беше блъсната една бебешка количка - там има изключителна нужда това 

платно да бъде регулирано така че да осигури безпрепятствено пресичане 

на тази улица от едната част на района към другата където са пазарите и 

читалището. Преди мен и други колеги са повдигали този въпрос за 

легнали полицаи или някакви светофари за хора, но и досега такова 

решение няма. Г-н Йорданов, мисля че ако се намесите, този въпрос може 

да бъде решен и то много спешно! Ситу~щията е сложна, но има решение, 

коментирали сме я дори в комисията по архитектура, но мисля че 

администрацията трябва да вземе решение. 

Кирил ЙОРДАНОВ - Кмет на община Варна 

Поне два принципни въпроса бяха повдигнати, започвам с първия: 

- ВПО - сергии, бараки - легалното определение ВПО съдържа в 

себе си две характеристики - първо, че са временни и второ - дай 

Господи, да са преместваеми. Защото както и г-н Данов каза, че някои са 

непреместваеми, те са трайно свързани със земята. Тук напрежението, 

питанията, недоволствата на хората са свързани с тези определения - че са 

временни и че преместваеми. Те искат да не са временни, ако е възможно 

пожизнени и така да се каже да се оставят на едно и също място. Ние 

подписахме действително един протокол, в който на срещата с 



концесионерите на спирките се каза тази цифра за отстояние от 100 метра, 

залегна в протокола, но приложението му в практиката показва 

действително че то е много голямо разстояние - ляво и дясно двустранно 

на един обект спирка да го наречем, 100 м премахването на тези обекти 

действително е много голям и основателно е напрежението в случая. 

Поради което в последшшите срещи това разстояние беше намалено на 30 

м. Мисля, че 30 м е три пъти и нещо по-малко отстояние, но някакво 

отстояние от тези обекти трябва да има, тъй като това за което са се 

хванали концесионерите е дадат средства, които евентуално съгласно 

вашето решение да бъдат възстановени по силата на някаква дейност -

онази дейност, която пак казвам, която вие разрешихте с вашето решение. 

Така че, разстоянието от 100 м се намали на 30 м. 

- "Печ", "Чаталджа" 1 Икономическия техникум - мисля че трябва да 

сте запознати, ако ли не - направих публично изявление, че никога не сме 

издавали заповеди за премахване на обекти в тези райони. Казах на хората 

да си работят в рамките на разрешителните, в рамките на годината, няма 

основание те да се притесняват. Но, тук беше направено едно 

предложение - да не е една година, а да бъдат три години - нямам нищо 

против. Действително, един срок от три години намалява или прави по

редки случаите на администриране и дава сигурност на хората - съгласен 

съм. Бих имал една забележка, ако се стигне на фиксиране на един такъв 

срок от три години - да се даде въ3можност в рамките на три години, ако 

се пристъпи към реализацията на обществено значим обект да има 

възможност за предсрочно прекратяване - само тогава. Съгласен съм, 

нямам нищо против - нека да се дават три години на хората, нека да имат 

сигурността си, в случай че в рамките на тези три години пристьпим към 

реализация на паркове, разширяване на кръстовище и ред други такива 



неща, които се утвърждават с бюджета от ОбС - да се предвиди 

възможност за предсрочно прекратяване на разрешителното в случая. 

За разпростанителите - докато говорихме, че имало напрежение 

между тях - видях Л. )Кивков, който разпространяваше на място ... Ето, 

човекът е намерил една от формите за разпространяване - това в рамките, 

разбира се, на една добронамерена шега .... 

Пропуските - не знам защо така се тълкува - наименованието на 

това, което даваме сега е друго, то е скрепено най-вече с функциите, които 

се упражняват от определен тип наши или на наши изпълнители 

автомобилите, но не пропуск в смисъла, който се употребява тук да 

осигуряват достъп до места, където иначе той е поставен под някакво 

условие, под някакъв режим или изключение от забранителния режим -

няма такъв характер, това е едно. 

Второ, за тези пропуски знаете че се констатира фалшификация на 

пропуските, имаше такива констатации. За общинските съветници - вие 

упражнявате съгласно закона вашите правомощия, а качеството си на 

такива вие удостоверявате с личните си карти, като документ че сте 

общински съветници и мисля, че той би трябвало да бъде възприеман от 

всички контролни органи. Не е стикера който ви легитимира като такива-

- Кръстовището в центъра на "Аспарухово" - изключително трудно 

и опасно е то! Имаме проект. На среща с хората от квартала един от 

въпросите за неотложно решаване е този - няма спор по въпроса. Кое 

пречи да го решим - продадена е спирката, козирката - парадокс, но така 

е. Трябва да се реши въпроса с вероятно отчуждаване, дълго ще отиде, как 

е станало така, че е продадена спирката, не мога да кажа .... Парадоксално 

е решението, конфузно е отвсякъде погледнато, но не може да се 

осъществи пълноценна реконструкция на това кръстовище без да се 



засегне територията на продадената спирка. Реконструкцията на това 

кръстовище обхваща и начина на движение в прилежащите на 

кръстовището части - също много проблемно! 

Веселин ДА!-!ОВ 

По първия ми въпрос мислим категорично по един и същи начин -

времетраенето за издаване на тези разрешителни, да има някаква 

сигурност, като при провеждане на някакво мероприятие от обществена 

значимост - категорично съм съгласен! 

Втория въпрос - точно преди един месец на шофьора ми - и за това 

държа на този пропуск и ще си търся пропуск и ще Ви моля да ми се 

издаде - на шофьора ми беше направен акт за това, че той с моята кола /не 

съм длъжен да карам колата лично аз/ дойде до офиса ми да ме вземе, 

'шщото той не е общински съветник. Или няма да има пропуски или ако се 

установи, че съм дал пропуска си на друг - да ми ги вземат и двата, но 

когато ги използвам правомерно - искам си пропуск и държа на това! 

Кирил ЙОРДАНОВ - кмет на община Варна 

Тогава трябва да уточним - поименен ли е, персонален ли е или 

стикера в случая съпровожда автомобила?! По-скоро стикера е за 

автомобила, отколкото за водача .... 

Пламен НА ЧКОВ 

Лично аз частично съм удовлетворен от отговора, тьй като кметът 

спомена само единият параметър. Моля да се разгледат и останалите 

пунктове за махането на павилионите където има колизия между схемата 

за разполагане на ВПО /има адресирано до Вас/; втория проблем е с 

/ 



концесионера, който вместо да прави спирки, слага павилиони - до 

Пощата например. Има отговор от р-н Одесос, сега ще Ви го дам да го 

прочетете - концесионерът вместо да прави спирки, си слага павилиони. 

Кирил ЙОРДАНОВ 

Съгласно вашето решение те могат да поставят такъв обект, в случая 

обаче този обект изпреварва поставянето на спирката и г-н Шарков ви е 

обърнал внимание, че при поставянето на спирката те са сложили 

павилионите. А павилиона може да изпревари спирката и с една година -

тук малко се сменят нещата, съгласен съм. Разминаването в случая се 

изразява в това, че първо преди да сложи спирката е сложил павилиона и 

започва търговската дейност преди да е гарантирал на хората, че ще имат 

нормална спирка. Е, не може да стане - ще си ги слага паралелно - едното 

с другото! 

Иван НЕДЯЛКОВ 

В тази връзка, г-н Кмете, искам да направя предложение като 

председател на търговска комисия по чл. 4 - това отстояние от 30 м и 

доколкото имам информация разпространителите са съгласни с това, но 

моето предложение е следното: премахването на тези павилиони с 

отстояние 30 м да се приложи тогава когато спирките вече влязат в 

експлоатация, т.е. изгражда се спирката - премахват се павилионите на 

отстояние 30 м; дотогава те да си останат на мястото и председателите на 

комисии в районните кметства по чл. 4 да имат право да издават та1<ива 

разрешения. 

лwли 

1( 1 ;\JРЕДС:Еf(~ТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
\':,:( ),J'JBAPHA __ 
, , -\ _:': ' - IБ ГУц-·-J~ОВ/ 

----·- ,\ ,' ' " ,., [ . /""\_ 
,, л .. ·- . '/ "'"' / ,_ '- ~--·/ ~'"%/ 
'~:{J{. ~: ,.;.'.7"1t:·/ 



! 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№53 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 25.04.2007 г. 
по точка втора от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Собственост и стопанство" относно: 

- даване на съгласие да се извърши отчуждаване на имот, 

собственост на Галина Минчева Дюлгерова и Мартин Георгиев Дюлгеров, 

представляващ дворно място с площ 240.00 кв. м., находящ се на ул. 

"Дунавски лебед" No 11, съставляващо ПИ № 1 О, в кв. 545 по плана на 14-ти 
п.р. на гр. Варна, ведно със построените в него полумасивна едноетажна 

жилищна сграда със застроена площ 10.53 кв.м., едноетажна масивна 

жилищна сграда със застроена площ 38.00 кв.м., магазин със застроена 
площ 24.00 кв.м. и второстепенна постройка с площ 60.00 кв.м., като в 
замяна на имота прt\цмет на отчуждаване се предостави имот частна 

общинска собственост, находящ се на ул. "Овчо поле" № 22-22а, кв. 546, по 
плана на 14-ти п.р. на гр. Варна, представляващ дворно място с площ 259.00 
кв.м. ведно със сграда разделена на два реални дяла; 

- даване на съгласие "Стоматологичен център 1 - Варна" ЕООД, 
със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. "Съборни" No 24 да 
сключи договор за отдаване под наем на помещения, находящи се на осмия 

етаж в осем етажна сграда със застроена площ 577 кв.м., с административен 
адрес: гр. Варна, бул. бул. "Съборни" No 24, 4-ти м.р за срок от 5 години с 
РК на БЛС, РК на БАПЗГ, РФК на БФК и РК на БСС - Варна; 

обявяване за публична общинска собственост имот-частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. "Никола 

Михайловски" № 1, 18-ти п.р., кв. 739, представляващ детска занималня 
със застроена площ 284,29 кв.м., разположена на първи етаж от 16-етажен 
жилищен блок и се състои от следните помещения: фоайе, голяма зала

занималня, две класни стаи, физкултурен салон, две стаи-офиси, санитарен 

възел с пет клетки и два коридора- предмет на АОС № 2047/20.04.2001 г.; 
обявяване за публична общинска собственост имот-частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. "Шейново" № 18, 8-ти 
п.р., кв. 6, имот № 16, Целодневна детска градина No 4 "Теменужка", 



представляващ дворно място с площ 918,00 кв.м. - предмет на АОС No 
1778/27.04.2000 r.; 

- даване на съгласие Управителя на "ДКЦ III Варна" ЕООД да 
сключи договор за отдаване под наем с Фондация "SOS - семейства в риск" 

за срок от 5 години за помещения и санитарни възли и прилежащи 

коридори на първия етаж - тяло Д в сградата на ДКЦ III Варна" ЕООД, 
които включват 6 стаи с обща квадратура 57 .54 кв.м. санитарни възли /7 ,5 
кв.м./, съблекалня с 3 бр. душове /17,6 кв.м/ и коридори /40.55 кв.м./; 

- учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот-частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. " Аспарухово", ул. 
"Мур" № 2, кв. 27, УПИ П,27-ми п.р., представляващ едноетажна сграда на 
изба със застроена площ 99 кв.м. и дворно място с площ 3 50 кв.м. - предмет 

на АОС № 638/08.05.1998 в полза на: 
1. Фондация "За по-добро психическо здраве",а именно: 

помещения вляво на първи етаж от едноетажна сграда /входно антре, две 
стаи, У.! ид.ч. от външен тоалет, баня навес/ с обща площ 45.15 кв.м.; изба и 
У.! ид.ч от входно антре към нея, както и У2 ид.ч от дворно място; 

2. Сдружение "Съучастие", а именно: помещения вдясно на 
първи етаж от едноетажна сграда /входно антре, кухня, две стаи, 1/2 ид.ч. от 
външен тоалет, баня и навес/ с обща площ 53.85 кв.м; изба и 12 ид.ч. от 
входно антре към нея, както и 1h ид. ч. uт )JJ::Юрно място; 

- учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот-частна 

общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. "Чайка", 20 п.р., бл. 67 
подблоково пространство на 8-етажен жилищен блок, вляво от вх. Е, 

представляващ клуб с площ 207 кв.м., състоящ се от входно антре, фоайе, 
два Броя канцеларии, зала два Броя складови помещения и тоалет - предмет 

на АОС № 1752/12.04.2000 г. в полза на СНЦ "Съюз на инвалидите в 

България" за срок от 10 години; 
промяна предназначението на 3 бр. жилища от фонд 

' 1 Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни 

нужди!! във фонд "Жилища за продажба"; 

- промяна предназначението на 13 броя жилища от ")Килища за 
продажба" в ")Килища за настаняване под наем па граждани с 

установени жилищни нужди"; 

- даване на съгласие за учредяване право на строеж върху 

87.72%/осемдесет и седем цяло и 0.72 процента/ от имот - частна общинска 

собственост , представляващ УПИ - !/едно/ - за атракционни, търговски и 

обслужващи обекти, с площ 2 550.00/две хиляди петстотин и петдесет/кв.м., 
находящ се на ул."Народни будители", кв.150/сто и петдесет/, 27/двадесет 



и седми/ подрайон, кв."Аспарухово", при граници на имота: ул. "Народни 
будители", кв.улица, паркинг, кв. улица, чрез търг срещу цена, 
представляваща определен на търга процент от РЗП на сградата, 
предвидена за изграждане върху продавания терен; 

-даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна и Тодор Иванов Георгиев, ЕГН  и Пламен Иванов Георгиев, ЕГН  по 
отношение на 73 ( седемдесет и три) м2 идеални части от съсобствен 
Урегулиран поземлен имот УПИ П_63 (двешестдесет и три) целия с площ 333 
(триста тридесет и три)м2, при граници на имота: ул. "Слави Дойчев", 
Урегулиран поземлен имот УПИ IV.39, Урегулиран поземлен имот УПИ 1-625 и 
ул. "Ген. Г. Попов"; 

-даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна и Олга Илкова Ангелова, ЕГН  и Петър Илиев Ангелов, ЕГН  по 
отношение на 42 (четиридесет и два) м2 идеални части от 584 м2 ид. части от 
Урегулиран поземлен имот УПИ IV.287 целия с площ 1084 (хиляда осемдесет 
и четири)м2

, с. Тополи, ул. "Медвен" № 22, кв. 56, 
при граници на имота: ул. "Медвен", Урегулиран поземлен имот УПИ V.286, 

Поземлен имот ПИ № 288 1 Урегулиран поземлен имот УПИ IП_общ,; 
- даване на съгласие да се прекрати съсобственост върху имот, 

находящ се на ул. "София", представляващ УПИ XV-504, попадащ в кв. 86 
по плана на 7-ми 11.р. на 1·р. Варна, целият с площ от 183.00 кв.м. при 
граници: ПИ № 498, ПИ 505, ул. "София", ПИ 496. прекратяването на 
съсобствеността да се извърши чрез продажба на 66.00 кв.м. ид. части от 
целият имот, собственост на Община Варна, съгласно АОС № 
3967113.10.2006 г., която ще се изкупи от съсобственикът "СИДИ" ООД на 
пазарна цена в размер на 101 000 лв., определена от лицензиран оценител, 
както и ДДС в размер на 20 200 лв. на основание чл. 45 от ЗДДС; 

-даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна и Тодорка Тодорова Цанкова, ЕГН по отношение 36 (тридесет и шест) 
м2 идеални части от Урегулиран поземлен имот УПИ VI.20 целия с площ 260 
(двеста и шестдесет)м2, находящ се в гр. Варна, ул. "'Лира" № 9, кв. 8 при 
граници на имота: ул. "Лира", Урегулиран поземлен имот УПИ VII.21 

(седем-двадесет и едно), Урегулиран поземлен имот УПИ ХVП.траф ( 
седемнадесет-трафопост), Урегулиран поземлен имот УПИ VIII_22 
(осем-двадесет и две), Урегулиран поземлен имот V_ 19 (пет-деветнадесет), 

- даване на съгласие апартамент, находящ се на ул."Хан 
Пресиян" No25, ст.2, ап.2, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №4167/24.01.2007г. да бъде с предназначение "за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди"; 



- промяна предназначението на 12 бр. жилища от фонд1 1 )Килища
за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди11

във фонд 11Л{илища за продажба 11 ; 

промяна предназначението на имот находящ се в гр. 
Варна ул. "Съборни" № 40, по ЛОС № 3965/2006 г., представляващ 
жилище на първи етаж със застроена площ 50.40 кв.м., заедно с права на 
строеж, от 11)I(илища за настаняване под наем на граждани с
установени жилищни нужди11 

в ")Килища за продажба11 по пазарна 
оценка изготвена от лицензиран оценител и приета от Общински съвет -
Варна. Всички данъци и такси по сделката са за сметка на купувача; 

- откриване на процедура за предоставяне на концесия за
строителство - изграждане и извършване на дейност за задоволяване на 
обществени потребности в сграда - етажен паркинг и гараж, предвидена за 
изграждане в незастроен недвижим имот - публична общинска собственост, 
намиращ се в гр. Варна, ул. "Д-р )I(елязкова", УПИ II, отреден за „етажен 
паркинг и гараж", в кв. 798 по плана на 17-ти подрайон на гр. Варна, при 
граници: ул.1

1Д-р )КелязковаН, УПИ III „за комплексно жилищно 
застрояване", ул. ,,Д - р. Басанович", УПИ I - ,,за озеленяване и дере", 
Община Варна, Област Варненска; 

- откриване на процедура за предоставяне на концесия за
строителство - изграждаис и извършване па дейност за задоволяване на 
обществени потребности в сграда - етажен паркинг, в незастроен недвижим 
имот - публична общинска собственост, с ЛОС №3440/19.07.2005 год., 
представляващ УПИ I - "за гараж", кв.801, 17-ти подрайон, гр. Варна, 
Община ВЛРНА., Област ВЛРНЛ, при граници: ул. "Д-р )Келязкова", УПИ 
II „жилищно строителство", УПИ VII - ,,за гаражи" и ул. "Д-р Басанович" и 
ул."Болград"; 

- корекция на Решение № 4787-3 по Протокол № 50/24.01.2007 г.,
като вместо: " ... да бъдат доплатени 25 кв.м. от УПИ VI "за дърводелска 
работилница" ... в размер на 8 715.00 лв . ....... да се чете: " да бъдат 
доплатени 25 кв.м. от УПИ VI "за дърводелска работилница" .... в размер на 
2 456.25 лв. без ДДС; 

-даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна и Радка Георгиева Недева, ЕГН  и Гинка Георгиева Лунгова, ЕГН  по 
отношение на 118.32 кв.м. от ПИ № 881 целия с площ 233.32 кв.м. находящ 
се в гр. Варна, ул. "Кирил и Методий" № 68-А при граници на имота: ул. 
"Лонгоза", ул. " Кирил и Методий", ПИ № 882, улица; 

-откриване на процедура за предоставяне на общинска концесия за
строителство -изграждане и експлоатация на Спортен комплекс и 

/ 



извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности в 

Спортен комплекс "Младост", разположен в имот - публична общинска 

собственост /АОС № 4088/24.11.2006г./, представляващ УПИ I - 207, 208, 
209, 29 - "за спортен комплекс", кв. 10, 1-ви микрорайон, паркова зона за 
обществено обслужване - ОП 3, гр. Варна, Община Варна, Област Варна; 

- замяна на част от общински имот No 024001 - частна общинска 

собственост с АОС N.o 2635/2003 г., представляващ залесена 

територия/широколистна гора/ в местност "Джанавара" землище на кв. 

"Аспарухово" срещу равностойни имоти от държавния горски фонд 

собственост на Министерството на земеделието и горите; 

- откриване на производство за отчуждаване на част от поземлен 

имот № 994, с площ от 207 кв.м, по плана на кв.Виница, гр.Варна; 
- откриване на производство за отчуждаване на част от поземлен 

имот № 991, с площ от 140 кв.м, по плана на кв.Виница, гр.Варна; 
- откриване на производство за отчуждаване на част от поземлен 

имот No 993, с площ от 90 кв.м, по плана на кв.Виница, гр.Варна; 
- откриване на производство за отчуждаване на част от поземлен 

имот № 992, с площ от 97 кв.м, по плана на кв.Випица, гр.Варна; 
- откриване на производство за отчуждаване на част от поземлен 

имот No 990, с площ от 127 кв.м, по плана на кв.Виница, гр.Варна; 
- откриване на нрuизводство за отчуждаване на част от поземлен 

имот No 976, с площ от 297 кв.м, по плана на кв.Виница, гр.Варна; 
- учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот

частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. "Съборни" № 

24, 4 п.р., кв. 130, парцел IV, представляващ осеметажна сграда със 

застроена площ 577 кв.м. и дворно място с площ 1400кв.м. - предмет на 

АОС № 404/14.10.1997 г.; 
- провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот-общинска 

собственост, представляващ каменна сграда, състояща се от едно 

помещение със застроена площ 60 кв.м. и масивна пристройка към нея с 

площ 21 кв.м., състояща се от склад, канцелария и коридор (казан за варене 
на ракия) (т. 1 по АОС № 409/07.11.1997 г., находяща се в с. Каменар, кв. 
43 - предмет наАОС № 409/07.11.1997 г.; 

- даване на съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба 
на земя общинска собственост, представляваща 27 (двадесет и седем) м2 

идеални части от Урегулиран поземлен имот УПИ XIV-s1 39 с площ 119(сто 

и деветнадесет)м2 ид. части от целият с площ 211 (двеста и единадесет) м2, 
при граници на имота: УПИ XII1.siз4,sш,s1зб.s1з1 (тринадесет-пет хиляди сто 
тридесет и четири, пет хиляди сто тридесет и пет, пет хиляди сто тридесет и 

шест, пет хиляди сто тридесет и седем), ул. "Плевен", УПИ XV_5140 



(петнадесет-пет хиляди сто и четиридесет), УПИ XXVII_513 g (двадесет и 

седем-пет хиляди сто тридесет и осем); 

- приемане на "Ред, условия и критерии за провеждане на конкурс 

по документи за избор на лицензирани оценители за изготвяне на експертни 

оценки на имоти и вещи - общинска собственост"; 

- променя предназначението на 4 бр. жилища от фонд 11 )Килища 

за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди 11 

във фонд "Жилища за продажба"; 

- утвърждаване на декларация за произход на средствата на 

купувача при сключване на договори за разпоредителни сделки по реда на 

зае в размер над 10 000.00 лв.; 
- определяне на предназначението на апартамент No 7, разположен на 

втори и трети жилищен етаж от сграда на ул. "Димитър Станчев" № 7, 
представляващ мезонет с площ 88.69. кв.м., ведно с избено помещение с 
площ 9.94 кв.м., описан в АОе № 4219/2007 г. - като резервно жилище; 

- прехвърляне на жилище, находящо се в гр. Варна, ж.к. "Младост" 
бл. 118, вх. lA, ет. 1, ап. 1 - гарсониера от фонд "Резервен" във фонд 

"Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни 

нужди"; 

- прехвърляне на жилище, находящо се в гр. Варна, ул. "Петко 

Тодоров" № 24, ет. 3, ап. 5 от фонд "Резервен" във фонд ")Килища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди"; 

- определяне предназначението на жилище находящо се в гр. Варна, 

ул. "Батак" № 3, ет. 7, ап. 26 като резервно жилище; 
- актуване като частна общинска собственост на общински имот, 

находящ се на ул. "Д-р Иван Богоров" № 4, представляващ част от УПИ ПI-
1 О, кв. 17 по плана на 18-ти п.р. на гр. Варна. 

Докл.: Пл. НАЧКОВ - Председател ПК 

"Собственост и стопанство" 

Общ брой присъстващи 06щит-1скu съвет1-1ици - 42 
Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

4833-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМеМА, чл. 21, м. 1 и 
ал. 4 от зае, във връзка с чл. 92, ал. 6 във връзка с чл. 98 от НРПУРОИ и 
по предложение па Кмета на Община Варна с вх. N.o Р Д-6-

91 ОО/44/16.02.2007 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да се 

извърши отчуждаване на имот, собственост на Галина Минчева 

Дюлгерова и Мартин Георгиев Дюлгеров, представляващ дворно място с 

площ 240.00 кв. м., находящ се на ул. "Дунавски лебед" № 11, 

/. 



съставляващо ПИ No 10, в кв. 545 по плана на 14-ти п.р. на гр. Варна, 
ведно със построените в него полумасивна едноетажна жилищна сграда 

със застроена площ 10.53 кв.м., едноетажна масивна жилищна сграда със 
застроена площ 38.00 кв.м., магазин със застроена площ 24.00 кв.м. и 
второстепенна постройка с площ 60.00 кв.м., като в замяна на имота 

предмет на отчуждаване се предостави имот частна общинска 
собственост, находящ се на ул. "Овчо поле" № 22-22а, кв. 546, по плана на 
14-ти п.р. на гр. Варна, представляващ дворно място с площ 259.00 кв.м. 
ведно със сграда разделена на два реални дяла, представляващи съответно: 

• Дял първи, състоящ се общо от три стаи и антре с обща площ 
82.90 кв.м. и гараж с площ 21.00 кв.м. и 

• Дял втори, състоящ се общо от две стаи и входно антре с обща 
площ 65.72 кв.м. и стопанска постройка с площ 12.00 кв.м. 

За имота е съставен А ЧОС № 1116/11.05.1999 г. 
Замяната на описаните по-горе имоти да се извърши по 

пазарни цени, определени от лицензиран експерт-оценител и 

предоставени с приема-предавателни протоколи, които възлизат 

съответно на: 

• За Общинският имот в размер на 248 800 лв. без ДДС 

съответно за: 

• Заземя lбl '/2Олв. За сграда 87 080 лв. 
• За имота на собственост на Галина Минчева Дюлгерова и 

Мартин Георгиев Дюлгеров на ул. "Дунавски лебед" No 11, в размер на 
242 500.00 лв. без ДДС, от които: 

• За земя 157 625.00 лв. За сграда 84 875 лв. 
Разликата в цената на двата имота в размер на 6 300 лв. да бъде 

внесена от Галина Дюлгерова и Мартин Дюлгеров, както и дължимият 

данък добавена стойност по разпоредителната сделка в размер на 1 562.25 
лв. 

Задължава Кмета на Община Варна да осигури жилища за 

пренастаняване на наемателите от ул. "Овча поле" № 22-22а: Мария 
)Кекава Йорданова - 3-членио семейство и Михаил Господинов 
Господинов - 4-членно семейство, с оглед на настоящите им нужди. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

дейности:, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
Решението на Общински съвет - Варна. 

/резултати от поимеюю явно гласуване: 

за- 39, против - О, въздържали се- О, отсъстват- 11, 
не участва в гласуването - 1/ 



4834-2. 1. На основание чл. 21, ал. !, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 
и 7 от ЗОС, чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 6 и чл. 17, ал. 2 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 

капитала па търговските дружества и чл. 105, ал. 1 ЗЛЗ, Общински съвет~ 
Варна дава съгласие "Стоматологичен център 1" Варна" ЕООД, да 
сключи договор за отдаване под наем на помещения, находящи се на 

осмия етаж в осем етажна сграда със застроена площ 577 кв.м., с 

административен адрес: rp. Варна, бул. бул. "Съборни" No 24, 4-ти м.р за 
срок от 5 години с РК на БЛС, РК на БАПЗГ, РФК на БФК и РК на БСС -
Варна. 

2. На основание чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 

капитала на търговските дружества, възлага на управителя на 

"Стоматологичен център 1" Варна" ЕООД да сключи договор за наем, 
като размерът на наемната цена не може да бъде по-нисък от определената 

в Методиката за определяне на стартови базисни цени при обявяване на 

тьрг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти. 

/резултати 0117 поимеюю явно гласуване: 

за - 39, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 12/ 

4835-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от 
ЗОС, чл. 2, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № О-6-9303/155/01.03.2007 г., Общински съвет - Варна 

обявява за публична общинска собственост имот-частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. "Никола Михайловсн:и" No 1, 
18-ти п.р., кв. 739, представляващ детска занималня със застроена площ 
284,29 кв.м., разположена на първи етаж от 16-етажен жилищен блок и се 
състои от следните помещения: фоайе, голяма зала-занималня, две класни 

стаи, физкултурен салон, две стаи-офиси, санитарен: възел с пет клетки и 

два коридора- предмет на АОС № 2047/20.04.2001 г. 
Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на 

всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението на Общински съвет - Варна. 

/резултати 0117 пои.метю явно гласуване: 

за - 42, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 9/ 

/' 



4836-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от 
ЗОС, чл. 2, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № 0-6-9303/155/01.03.2007 г., Общински съвет - Варна 

обявява за публична общинска собственост имот-частна общинска 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. "Шейново" № 18, 8-ти п.р., кв. 6, 
имот No 16, Целодневна детска градина № 4 "Теменужка", представляващ 
дворно място с площ 918,00 кв.м. и сгради: 

• Основна сграда - масивна триетажна: I-ви етаж два броя 

съблекални, два броя занимални, стая за домакин, стая за медицинска 

сестра, офис и сервизни помещения с обща застроена площ 340 кв.м. и 
тераса с площ 87 кв.м.; П-ри етаж - фоайе, три броя занимални, склад, 

офис, стерилизатор и сервизни помещения с обща застроена площ 252.80 
кв.м.; ПI-ти етаж - фоайе, директорски кабинет, заседателна зала, спално 

помещение, учителска стая, битовка, сушилня и пералня с обща застроена 

площ 252.80 кв.м.; сутерен - кухненски помещения, три броя складови 

помещения, битовка, котелно, сервизни помещения и коридори с обща 

застроена площ 252.80 кв.м.; 
• полумасивна стопанска постройка на гърба на основната сграда 

със застроена площ 8,40 кв.м. - предмет на АОС № 1778/27.04.2000 г. 
Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на 

всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението на Общински съвет - Варна. 

/резултати от пои.меюю яв,-ю гласуване: 

за-41, против - О, въздържали се-О, отсъстват- 10/ 

4837-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 7 от ЗОС, чл. 105, ал. 1от Закона за лечебните заведения и т. 10.2 от 
Договор № Д-5-9200/79/26.07.2005 г. за възлагане управлението на ЕООД 

с общинско участие - "ДКЦ III Варна" ЕООД и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9906/29/01.03.2007 г., Общински 

съвет - Варна дава съгласие Управителя на "ДКЦ III Варна" ЕООД да 
сключи договор за отдаване под наем с Фондация "SOS - семейства в 

риск" със седалище гр. Варна, за срок от 5 години за помещения и 
санитарни възли и прилежащи коридори на първия етаж - тяло Д в 
сградата на ДКЦ III Варна" ЕООД, които включват 6 стаи с обща 

квадратура 57 .54 кв.м. санитарни възли /7 ,5 кв.м./, съблекалня с 3 бр. 



душове /17 ,6 кв.м/ и коридори /40.55 кв.м./. 
Общински съвет - Варна възлага на Управителя на "ДКЦ III 

Варна" ЕООД да предприеме необходимите действия за сключване на 

договор за отдаване под наем за срок от 5 години за горецитираните 
помещения с Фондация "SOS - семейства в риск", като размерът на 

наемната цена не може да бъде по-нисък от определената в Методиката за 

определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване 

под наем на общински нежилищни имоти. 

/резултати от поu;нетю явно гласувш1е: 

за-41, против-О, въздържали се-О, отсъстват- 10/ 

4838-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 
ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 107, 108 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9909/25/16.11.2006 г., Общински 

съвет - Варна учредява безвъзмездно право на ползване върху имот

частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. " Аспарухово", 
ул. "Мур" № 2, кв. 27, УПИ П,27-ми п.р., представляващ едноетажна 

сграда на изба със застроена площ 99 кн.м. и дворно място с площ 3 50 
кв.м. - предмет на АОС № 638/08.05.1998 в полза на: 

1. Фондация ''За по-добро психическо здраве" със седалище и 
адрес на управление гр. Варна, а именно: помещения вляво на първи етаж 

от едноетажна сграда /входно антре, две стаи, У2 ид.ч. от външен тоалет, 

баня навес/ с обща площ 45.15 кв.м.; изба и У2 ид.ч от входно антре към 
нея, както и Yz ид. ч от дворно място; 

2. Сдружение "Съучастие" със седалище и адрес на управление 
гр. Варна, а именно: помещения вдясно на първи етаж от едноетажна 

сграда /входно антре, кухня, две стаи, У2 ид.ч. от външен тоалет, баня и 

навес/ с обща площ 53.85 кв.м; изба и 1/z ид.ч. от входно антре към нея, 
както и V2 ид.ч. от дворно място; 

Имотът се предоставя на Сдружение "Съучастие" и 

Фондация "За по-добро психическо здраве" във връзка с изпълнение на 

Програмата "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" за срок от 1 О години. 
Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключването на договори за безвъзмездно право на ползване върху 

описания имот 

/резултати от пои1неюю явно гласуване: 

за - 39, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 12/ 

у'! 
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4839-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, 
ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 107, 108 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-6-6200/1/04.10.2006 г., Общински 

съвет - Варна учредява безвъзмездно право на ползване върху имот

частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. "Чайка", 20 
п.р., бл. 67 подблоково пространство на 8-етажен жилищен блок, вляво от 
вх. Е, представляващ клуб с площ 207 кв.м., състоящ се от входно антре, 
фоайе, два Броя канцеларии, зала два Броя складови помещения и тоалет -
предмет на АОС № 1752/12.04.2000 г. в полза на СНЦ "Съюз на 

инвалидите в България" със седалище и адрес на управление гр. София, 

за срок от 1 О години. 
Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 

сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху 

описания имот за срок от 1 О години. 

/резултати от поил1е1-!!I0 яв110 гласуване: 

за- 38, против - О, въздържали се -0, отсъстват- 13/ 

4840-2. На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал. 2 
от ЗОС и по~предложения на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-

9302/10/01.03.2007 г., Общински съвет Варна променя 

предназначението на 3 бр. жилища от фонд 
11 Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди 11 във фонд ")Кили ща за продажба", както следва: 

1. ж.к. "Вл.Варненчик" бл. 26 

2. ж.к. "Вл.Варненчик" бл. 16 

3. ул. "Батак" бн. 4 

вх. 1 ет. 12 ап. 60 

вх. 8 ет. 3 ап. 112 

вх. А ет. 4 ап. 27 

/резултати от поu.мею-10 явно гласуватtе: 

АОС 4096/06 r. 

АОС 2845/03 r. 

АОС 2773/03 r. 

за- 35, против -0, въздържали се -0, отсъстват- 16/ 



4841-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-

9302/13/01.03.2007 г., Общински съвет - Варна променя предназначението 

на 13 броя жилища от '')Килища за продажба" в "Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди", 

както следва: 

1 ж.к 11Вл.Варненчик 11 

ж.к 11Вл.Варненчик 11 

ж.к 11Вл.Варненчик 11 

ж.к нвл.Варненчикн 

ж.к нвл.Варненчик" 

ж.к нвъзраждане 11 

ж.к 11Възраждане 11 

ж.к 11Младост 11 

ж.к 11Младост 11 

ж.к 11Младост11 

ул. 11Петра11 

ул. 11Дубровник 11 

ж.к 11Дружба-Аспарухово" 

бл.404 

бл.404 

бл.209 

бл.209 

бл.405 

бл.11 

бл.68 

бл.126 

бл.116 

бл.122 

бл.4 

№ 15 
бл.18 

вх. 6 
вх. 15 
вх. 1 
вх.2 

вх. 10 
вх.2 

вх. 1 
вх. 1 
вх. 10 
вх. 7 
вх. -
вх. -
вх. "Б" 

/резултати от поименно яв1ю гласуване: 

ет. 2 
ет. 2 
ет. 7 
ет.2 

ет. 7 
ет. 5 
ет. 2 
ет. 9 
ет. 5 
ет. 5 
ет. 2 
ет.2 

ет. 1 

ап. 4 
ап. 213 
ап. 25 
ап. 42 
ап. 44 
ап. 37 
ап. 6 
ап. 27 
ап. 23 
ап. 162 
ап. 32 
ап. 

ап. 11-6 

за - 32, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 19/ 

- АОС 827/98 г. 
-АОС 314/97 г. 
- АОС 3500/05 
- АОС 3496/05 
- АОС 1100/99 
- АОС 3650/06 
- АОС 268/97 г 
-АОС 3615/06 
-АОС 3516/05 
-АОС 3514/05 
- АОС 2836/03 
-АОС 917/98 г 
- АОС 1598/00 

4842-2. На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от 
ЗОС, чл.92, ал.1 от НРПУРОИ във връзка с Решение № 44 70-
3/48/22.11.2006год. на Общинския съвет - Варна и по предложение на 

Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9300/5/21.03.2007 г., Общински 

съвет - Варна дава съгласие за учредяване право на строеж върху 

87.72%/осемдесет и седем цяло и 0.72 процента/ от имот - частна 

общинска собственост , представляващ УПИ - I/едно/ - за атракционни, 
търговски и обслужващи обекти, с площ 2 550.00/две хиляди петстотин и 
петдесет/кв.м., находящ се на ул."Народни будители", кв.150/сто и 
петдесет/, 27/двадесет и седми/ подрайон, кв."Аспарухово", при граници 

на имота: ул. "Народни будители", кв.улица, паркинг, кв. улица, чрез търг 

срещу цена, представляваща определен на търга процент от РЗП на 



сградата, предвидена за изграждане върху продавания терен. 

Достигнатият на търга РЗП от предвидената за изграждане сградата, 

следва да бъде обособен за административна сграда на Община Варна. 

Търгът да се проведе при следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

Право на участие в търга имат еднолични търговци и юридически 

лица, които: 

• нямат данъчни задължения към държавата; 

• нямат задължения към Община Варна; 

• да извършват дейност по смисъла на Търговския закон не 

по-малко от 3/три/ години; 

• да имат нетен годишен оборот за последните 3 /три/ години 
не по-малко от 5 000 000.00/пет милиона /лева средногодишно; 

• да са инвестирали в сферата на строителството на обекти за 

обществено обслужване; 

• нямат просрочени парични задължения по трудови 

договори към работниците и служителите, на които е работодател; 

• притежават активи по балансова и/или пазарна стойност не 

по-малко от 1 000 000.00/един милион/лева, която се удостоверява с 

годишния финансов отчет или със съответната пазарна оценка, изготвена 

от лицензирани оценители; 

За участие в търга са необходими следните документи: 

• заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 

• актуално удостоверение за съдебна регистрация за еднолични 

търговци и юридически лица /оригинал/; 

• съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или 

в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в 

ликвидация - /оригинал/; 

• свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 

представляващи юридическото лице /оригинал/; 

• удостоверение за липса на задължения 

осигурителната сметка от съответното подразделение на 

агенция по приходите/оригинал/; 

по данъчно

Националната 

• Удостоверение за липса на задължения по публични вземания 

към Община Варна от Дирекция "Местни данъци"/оригинал/; 



• заверени годишни финансови отчети за последните 3/три/ ; 
• заверени копия от договори за самостоятелно финансиране 

или съфинансиране на обекти в сферата на общественото обслужване 

и/или заверени копия на издадени разрешения за ползване на изградени 

самостоятелно или съфинансирани обекти ; 
• заверена справка за балансовата стойност на дълготрайните 

материални активи. 

• служебна бележка за недължими общински вземания 

/оригинал/; 

• БУ ЛСТАТ удостоверение от Агенция по 

вписванията/оригинал/; 

• декларация, приложена в тръжните документи за получаване и 

запознаване с тръжните условия. 

• декларация за извършен оглед на обекта. 

• декларация за поверителност на информацията, предоставена 

във връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни 

документи; 

• платежен документ за внесен депозит в размер на 78 
850.00/седемдесет и осем хиляди и осемстотин и петдесет/лева по IBAN 
BG36 СЕСВ 9790 336) 1500 on, при «Тjентрална кооперативна банка»АД, 
клон Варна, В!С CECBBGSF на Община Варна. 

• платежен документ за закупена тръжна документация, която 

се получава в стая No 1205 на ХП-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 1 000.00/хиляда/лева, с включен ДДС, платима по IBAN 
BG49 СЕСВ 9790 8462 1500 00, код за вид плащане 444 000, при 

«Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на 
Община Варна. 

Приема начален процент обезщетение, в полза на Община Варна, в 

размер на 32% /тридесет и два процента/ от разгъната застроена площ на 
бъдещата сграда, определен от лицензиран оценител, съгласно договор за 

възлагане № Д-6-9200/1186/10.10.2006 год. и приета с приемно

предавателен протокол от 06.10.2006 гад. с пазарен еквивалент на 

началния процент в размер на 1 009 133 .00/един милион девет хиляди сто 
тридесет и три/лева. Площта съответстваща на достигнатия процент 

обезщетение в полза на Община Варна следва да бъде обособена като 

отделен обект/секция/ в бъдещата сграда. 
Стъпката за наддаване се определя на един пункт /кръгъл процент/. 
/резултати от поиметю явно гласувт1е: 

за - 36, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 15/ 



4843-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връз1,а с чл. 92, ал. 5, предл. 2 във вр. с чл. 97 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-5- 
94.Т/8/14.03.2007 r., Общински съвет - Варна дава съгласие да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна и Тодор Иванов Георгиев, ЕГН  и 
Пламен Иванов Георгиев, ЕГН  по отношение на 73 (седемдесет и три) м2 

идеални части от съсобствен Урегулиран поземлен имот УПИ П_63 

(две-шестдесет и три) целия с площ 333 (триста тридесет и три)м2, при 
граници на имота: ул. "Слави Дойчев", Урегулиран поземлен имот УПИ 
IV.39, Урегулиран поземлен имот УГП1 I_ 62s и у л. "Г ен. Г . П оп ов" ,

За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска 
собственост № 3992/21.08.2006 г. 

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба 
на частта на Община Варна, представляваща 73 (седемдесет и три) м2 

идеални части от съсобствен Урегулиран поземлен имот УПИ П.63 

(двешестдесет и три) по пазарни цени за сумата от 20 046 (двадесет 
хиляди и четиридесет и шест) лева без ДДС, определена от 
лицензиран-експерт оценител. 

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

/резултати от поиме,-пю явно гласува1-1е: 
за - 37, против - О, въздържали се - О, отсъстват- 14/ 

4844-2. 1-!а основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 5, предл. 2 във вр. с чл. 97 от НРПУРОИ и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-6- 
9200/230/14.03.2007 r., Обтцински съвет - Варна дава съгласие да се 
прекрати съсобствеността между Община Варна и Олга Илкова Ангелова, 
ЕГН  и Петър Илиев Ангелов, EГI-I  по отношение на 42 (четиридесет и два) 
м2 идеални части от 584 м2 ид. части от Урегулиран поземлен имот УПИ 
IV.287 целия с площ 1084 (хиляда осемдесет и четири)м2 , с. Тополи, ул. 
"Медвен" № 22, кв. 56, при граници на имота: ул. "Медвен", Урегулиран 
поземлен имот УПИ V.286, Поземлен имот ПИ No 288, Урегулиран поземлен 
имот УПИ ПI.0бщ, 



За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска 

собственост № 3872/16.05.2006 г. 

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба 

на частта на Община Варна, представляваща 42 (четиридесет и два) м2 

идеални части от 584 м2 ид. части от Урегулиран поземлен имот УПИ IV_ 
287 целия с площ 1084 (хиляда осемдесет и четири)м2 по пазарни цени за 
сумата от 3 450 (три хиляди четиристотин и петдесет) лева без ДДС, 
определена от лицензиран-експерт оценител 

Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

/резултати от поименz-ю явно гласуване: 

за- 41, против - О, въздържали се-О, отсъстват- 10/ 

4845-2. 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 НPll У РОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-2600/94/14.03.2007 г., Общински 

съвет - Варна дава съгласие да се прекрати съсобственост върху имот, 

находящ се на ул. ''София", представляващ УПИ XV-504, попадащ в кв. 
86 по плана на 7-ми п.р. на гр. Варна, целият с площ от 183.00 кв.м. при 
граници: ПИ № 498, ПИ 505, ул. "София", ПИ 496. прекратяването на 
съсобствеността да се извърши чрез продажба на 66.00 кв.м. ид. части от 
целият имот, собственост на Община Варна, съгласно АОС No 
3967/13.10.2006 г., която ще се изкупи от съсобственикът "СИДИ" ООД на 
пазарна цена в размер на 1 О 1 000 лв., определена от лицензиран оценител, 
както и ДДС в размер на 20 200 лв. на основание чл. 45 от ЗДДС. 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

/резултати от пои.мею-ю яв1-10 гласуване: 

за - 42, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 9/ 



4846-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 

2 от зае, във връзка с чл. 92, ал. 5, предл. 2 във вр. с чл. 97 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6- 
94.Т/119/14.03.2007 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да се 
прекрати съсобствеността между Община Варна и Тодорка Тодорова 
Цанкова, ЕГН  по отношение 36 (тридесет и шест) м2 идеални части от 
Урегулиран поземлен имот УПИ VI.20 целия с площ 260 (двеста и 
шестдесет)м2, находящ се в гр. Варна, ул. "Лира" № 9, кв. 8 при граници 
на имота: ул. "Лира", Урегулиран поземлен имот УПИ VII.21 (седем-двадесет 
и едно), Урегулиран поземлен имот УПИ ХVП.траф 
(седемнадесет-трафопост), Урегулиран поземлен имот УПИ VIII.22 (осем
двадесет и две), Урегулиран поземлен имот V.19 (пет-деветнадесет)

За гореописания имот, собственост на Община Варна има 
съставен акт за общинска собственост № 3748/07.04.2006 г. 

Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба 
на частта на Община Варна, представляваща 36 (тридесет и шест) м2 

идеални части от Урегулиран поземлен имот УПИ VI.20 целия с площ 260 
(двеста и шестдесет)м2 по пазарни цени за сумата от 13 600 (тринадесет 
хиляди и шестотин) лева без ДДС, определена от лицензиран-експерт 
оценител 

Възлага на Кмета на Общината осъществяван�тu на .11сички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от пои.мею-ю явно гласуване: 
за - 42, против - О, въздържали се - О, отсъстват- 9/ 

4847-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
42, ал. 2 от ЗОС, чл.16, ал.3 от НУРУ)КНГНПО)!{ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. No РД-4-94.С/289/16.02.2007 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие апартамент, находящ се на ул."Хан 
Пресиян" №25, ет.2, ап.2, актуван с Акт за частна общинска 
собственост No4167/24.0l.2007r. да бъде с предназначение "за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди". 

·: \ 

, ·,.,! '· 



Същият е получен в замяна на жилищен имот на ул.Христо 

Попович" №2а. 

В описаното жилище да бъдат пренастанени наемателите, 

заемали жилището на ул."Христо Попович" No2a. 
Общински съвет - Варна възлага на Кмета на район "Одесос" 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на Решението. 

/резултати от пои.мет-tо явно гласуване: 

за- 39, против -0, въздържали се -0, отсъстват- 12/ 

4848-2. На основание чл.21, ал.] т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал. 2 
от ЗОС и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-

9302/20/14.03.2007 г. и РД-7-9302/12/01.03.2007г., Общински съвет 

Варна променя предназначението на 12 бр. жилища от фонд11 Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди 11 

във фонд "Жилища за продажба 11, както следва: 

ул. "Подвие" бл.27 вх.Б tт. 8 ап. 76 - АОС 2923/04 г 

ул. 11Мадара" бл.6 вх. - ет. 10 ап. 47 - АОС 2202/01 г 

лек. "Вл. Варненчик" бл.4 вх. 7 ет. 3 ап. 25 -АОС 1968/00 г 

ж.к. "Вл. Варненчик" бл.206 вх.4 ет. 3 ап. 103 -АОС971/99г. 

ж.к. "Вл. Варненчик" бл.406 вх. 13 ет.4 ап. 39 -АОС 1456/99 г 

лек. "Вл. Варненчик" бл.204 вх. 3 ет. 5 ап. 78 - АОС 1392/99 г 

ж.к. "Вл. Варненчик" бл.404 вх. 5 ет. 1 ап. 52 -АОС 416/97 г. 

ж.к. "Вл. Варненчик" бл.406 вх.24 ет.4 ап. 40 - АОС 420/97 г. 

ж.к. "Вл. Варненчик" бл.206 вх.4 ет. 5 ап. 109 - АОС 584/98 г. 

ж.к. "Вл. Варненчик" бл.213 вх.3 ет. 7 ап. 79 -АОС 1832/01 r 

ж.к. "Вл. Варненчик" бл.34 вх.2 ет. 7 ап. 62 - АОС 3942/06 r 

ж.к. "Вл. Варненчик" бл.26 вх. 1 ет. 1 ап. 2 -лос 4099/06 r 

/резултати от поимеюю явно гласувшtе: 

за- 39, против - О, въздържали се - О, отсъстват- 12/ 



4849-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-
9302/9/16.02.2007 r., Общински съвет - Варна променя предназначението 
на имот находящ се в гр. Варна ул. "Съборни" № 40, по АОС No 
3965/2006 г., от 11Жилища за настаняване под наем на граждани с 

установени жилищни нужди 11 в "Жилища за продажба". Продажбата 

да се извърши по пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител и 

приета от Общински съвет - Варна. Всички данъци и такси по сделката са 
за сметка на купувача. 

/резултати от поиметю явr-ю гласуване: 

за- 37, против - О, въздържали се - О, отсъстват- 14/ 

4850-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното 

самоуправление и местна администрация, с чл.2, ап.3, т.2, чл. l З, т.2 и във 
връзка чл.7, ал.2, т.2, чл.39, ал.1 и ал.2 от Закона за концесиите, чл.8 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № РД-7-9300/1/05.04.2007 г., Общински съвет гр. Варна реши: 
Открива процедура за предоставяне на концесия за строителство -

изграждане и извършване на дейност за задоволяване на обществени 
потребности в сграда - етажен паркинг и гараж, предвидена за изграждане 

в незастроен недвижим имот - публична общинска собственост, намиращ 

се в гр. Варна, ул. "Д-р )l{елязкова", УПИ II, отреден за „етажен паркинг и 
гараж", в кв. 798 по плана на 17-ти подрайон на гр. Варна, при граници: 
ул. "Д-р )Келязкова'1, УПИ III „за комплексно жилищно застрояване", ул. 
,,Д - р. Басанович", УПИ I - ,,за озеленяване и дере", Община Варна, 

Област Варненска. 

ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯТА 
1. (1) Предоставя концесия за строителство с предмет - изграждане 

и извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности в 

сграда - публична общинска собственост представляваща: етажен паркинг 
и гараж, предвидена за изграждане съгласно ПУП - ПРЗ, одобрен със 

• ,' (' 

' } 



Заповед № Г- 146/28.1 ! .2002год. на Кмета на Община Варна, в незастроен 
недвижим имот - публична общинска собственост, съгласно АОС 

№3522/08.08.2005год., с площ от 1763 1ш.м., намиращ се в гр. Варна, ул. 
"Д-р )Келязкова", съставлява УПИ II, отреден за „етажен паркинг и 

гараж", в кв. 798 по плана па 17-ти подрайон на гр. Варна, при граници: 
ул. 11Д-р Желязкова11 , УПИ III - ,,за комплексно жилищно застрояване", ул. 

„Д-р. Басанович", УПИ 1- ,,за озеленяване и дере", Община Варна, Област 

Варненска. 

(2) Обектът, посочен в ал. 1, следва да се използва за 

задоволяване на обществените потребности от паркиране на автомобили 

на гражданите и гостите на гр. Варна в централната градска част. 

2. (1) КОНЦЕДЕНТЪТ гарантира изключителното право на 

КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата по концесията за срока на 

договора в съответствие с условията и сроковете, предвидени в договора и 

закона. 

(2) Освен при необходимост и като последица от 

форсмажорно събитие или нарушение от страна на КОfЩЕСИОНЕРА, 

КОНЦЕДЕНТЪ Т няма право да сключва договори с трети лида и/или да 

извършва, съответно да пропусне да извърши действие, което засяга 

неблагоприятно правата на КО!ЩЕСИОНЕРА. 

ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯТА 

3. (1) Обектът на концесията е незастроен недвижим имот -
публична общинска собственост, с площ от 1763 кв.м., намиращ се в гр. 
Варна, ул. "Д-р Желязкова", съставлява УПИ II, отреден за „етажен 

паркинг и гараж", в кв. 798 по плана на 17-ти подрайон на гр. Варна, при 
граници: ул.нД-р Желязкован, УПИ Пl „за комплексно жилищно 

застрояване", ул. ,,Д - р. Басанович", УПИ I - ,,за озеленяване и дере", 

Община Варна, Област Варненска. 

(2) Обектът, посочен в ал. 1 от настоящия член, следва да се 
използва за изграждане на сграда - етажен паркинг и гараж в съответствие 

с одобрения за кв.798 на гр. Варна ПУП - ПРЗ, одобрен със Заповед № Г-
146/28.11.2002год. на Кмета на Община Варна. 

СРОК НА КОНЦЕСИЯТА 

4. (1) Концесионното право по чл. 1 се предоставя за максимален 
срок от 30 /тридесет/ години. 

(2) Началният срок на концесията е датата на влизането в сила 
на концесионния договор. 



(3) Всички срокове се отчитат в календарни дни и съгласно 
чл. 72 от Закона за задълженията и договорите, освен когато не е 

предвидено друго в клаузите на договора и в разпоредбите на закона. 

(4) Съгласно чл.10, ал.1 ЗК срокът на договора не може да 
бъде продължен. 

ПРЕДАВАНЕ ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА 

5. Обектът на концесията следва да бъде предаден в 14-дневен 
срок от сключване на концесионния договор. 

6. Обектът на концесията следва да бъде предаден обратно на 

КОНЦЕДЕНТА в 30-дневен срок след изтичане на концесионния договор, 

респективно при предсрочното му прекратяване. 

7. При прекратяване действието на концесионния договор се 

преустановява упражняването на особеното право на експлоатация и 

всички ползвани до този момент обекти - публична общинска собственост 
се предават на КОНЦЕДЕНТА. КОНЦЕСИОНЕРЪТ извършва всички 

необходими действия за изпълнение на задължението си по настоящата 

клауза, като предава обектите, освободени от каквито и да било тежести 

и/или обезпечения. Това задължение включва и: 

1. предаване на КОНЦЕДЕНТА на всички актове, документи, 
проекти, планове, скици, комнютьрни записи и други документи, които 

съдържат информация или показват или по друг начин са свързани с 

проекта и обекта на концесия; 

2. предаване на КОНЦЕДЕНТА на концесионния обект в 

състояние, осигуряващо продължително и сигурно ползване на 

концесионния обект по предназначение, като се има предвид нормалната 

амортизация за периода на ползването; 

3. ако към датата, на която трябва да се предаде концесионният 
обект, някои от елементите на техническата инфраструктура не са в 

състояние, осигуряващо ползване на концесионния обект за срок от 

минимум две години от датата на предаване, КОНЦЕСИОНЕРЪТ се 

задължава да приведе тези елементи в състояние на годност за своя 

сметка. 

(2) Когато изпълнението на задължението по предходната алинея 
не може да бъде извършено към датата на прекратяване на действието на 

договора по причина, независеща от КОНЦЕСИОНЕРА, той налага 

грижата на добър търговец, за да изпълни задължението си в най-краткия 

възможен срок, като държи концесионния обект от името на 

КОНЦЕДЕНТА. Рискът в този период се носи от КОНЦЕДЕНТА. 



УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА 

8. (1) Концесията се осъществява при условията на действащите 
нормативни актове, регулиращи съответния вид дейности по експлоатация 

на този вид обекти, и съобразно решението на Общински съвет - Варна за 

предоставянето й. 

(2) Концесионерът има право да извършва с обекта на концесията 
следните стопански дейности: 

а. отдаване на паркоместа под наем за определен период от време 

(час или ден). 

6. предоставяне на следните или подобни услуги: 
- измиване на автомобил; 
- вулканизатор; баланс на гуми; 
- магазин за авточасти и консумативи; 
- кафене и др.; 
в. търговска дейност с авточасти и консумативи; 

(3) При осъществяване на концесията следва да се спазват 

нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда, 

защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, 

човешкото здраве, отбраната на страната и обществения ред, включително 

чрез предвиждане в инвестиционната програма на КОНЦЕСИОНЕРА на 

средства и мерки за това. 

( 4) Осъществяването на правата по предоставената концесия от 
страна на КОНЦЕСИОНЕРА следва да се извършва в съответствие с 

установените технически и технологични стандарти. 

9. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да изменя предназначението на 
обекта на концесията. 

10. (1) Правата и задълженията по концесионния договор не могат 
да се прехвърлят на трети лица, освен по предвидените в закона случаи и 

по нормативно установения ред. Опитът за прехвърляне на правата не 

поражда правни последици по отношение на КОНЦЕДЕНТА. 

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да продава, прехвърля, възлага 
или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията и/или 

принадлежности и части от тях, които се включват в обекта на концесията. 

(3)КО!ЩЕСИОНЕРЪТ няма право да учредява обезпечения върху 

обекта на концесията и/или принадлежности и части от тях, които се 

включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на 

принадлежностите е завършено или не. 

(4) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да сключва договори, съгласно 
които обектът на концесията и/или принадлежности и части от тях, които 

се включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на 
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елементите и принадлежностите е завършено или не, се предоставят под 

наем на трети лица. 

(5) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да отдава упражняването на 
правата или изпълнението на задълженията, възложени му с концесионния 

договор, на трети лица, включително чрез извършването на съвместна 

дейност. 

(6) За целите на настоящата концесия, КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма 
право да възлага изграждането или отделни дейности по изграждането на 

обекта на подизпълнители. 

(7) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да 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 принадлежностите и части от тях, които се включват 

в обекта на концесията, независимо дали изграждането на елементите и 

принадлежностите е завършено или не. 

(8) Нарушаването на задълженията по предходните алинеи от 
страна на КОI-ЩЕСИОНЕРА е основание за едностранно прекратяване на 

концесионния договор от страна на КОНЦЕДЕНТА, без предизвестие. В 
този случай КОНЦЕДЕНТЪТ не дължи обезщетение на 

КОНЦЕСИОНЕРА или на което и да е трето лице. 

11. (1) КОI!ЦЕСИОНЕРЪТ предоставя на КОНЦЕДЕНТЛ след 
предизвестие достъп до всички документи, книги, сметки и всякаква друга 

информация, водена и събирана от КОНЦЕСИОНЕРА и свързана с 

осъществяването на концесията, независимо от нейния вид и носител. 

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен: 
1. да изготви за своя сметка инвестиционен проект за 

концесионния обект; 
2. да представи и съгласува с КОНЦЕДЕНТА и компетентните 

държавни и общински органи на фаза идеен и технически инвестиционния 

проект за концесионния обект; 

3. да изготви и представи на КОНЦЕДЕНТА цялостна 

инвестиционна програма по години за срока на осъществяване на 

концесията; 

4. да възложи за своя сметка оценка на изградените от 

КОНЦЕДЕНТА съоръжения и принадлежности на техническата 

инфраструктура; 

5. да води и представя на КОНЦЕДЕНТА подробна техническа и 
друга документация, създадена във връзка с осъществяването на 

концесията; 



(3) Всяка геоложка, хидроложка, техническа, екологична и друга 
документация, свързана с обекта на концесията, е собственост на 

КОНЦЕДЕНТ А. За срока на концесията документацията се води от 

КОНЦЕСИОНЕРА. 

( 4) КОНЦЕДЕНТЪ Т е длъжен 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. 

(5) КОНЦЕСИОНЕРЪТ представя на КОНЦЕДЕНТА копия от 
проверените си годишни счетоводни отчети в срок от 1 ( един) месец, 
считано от датата на заверката на съответния отчет от регистриран одитор. 

(6) Всички права върху обекти на интелектуална собственост - за 

проекти, доклади, документи и други, във връзка с концесията, които са 

собственост на КОНЦЕДЕНТА, не се прехвърлят в полза на 

КОНЦЕСИОНЕРА. КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА 

или съдейства за предоставянето, когато подобно право принадлежи на 

трето лице, без заплащане от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, за срока на 

концесионния договор, безвъзмездно разрешение за ползване на обектите 

на интелектуална собственост до датата на прекратяване на договора. 

(7) Всички права върху обекти на интелектуална собственост - за 

проекти, доклади, документи и други, във връзка с концесията, които са 

собственост на КОНЦЕСИОНЕРА, не се прехвърлят в полза на 

КОНЦЕДЕНТА. КОНЦЕСИОНЕРЪТ предоставя на КОНЦЕДЕНТА или 

съдейства за предоставянето, когато подобно право принадлежи на трето 

лице, без заплащане от страна на КОНЦЕДЕНТ А, безвъзмездно 

разрешение за ползване на обектите на интелектуална собственост, 

доколкото това е необходимо, за да може КОНЦЕДЕНТЪТ да предостави 

концесията след датата на прекратяване на концесионния договор на трето 

лице и/или да притежава, експлоатира или поддържа обекта на концесия 

след датата на прекратяване на договора. 

12. (1) КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава да съдейства на 

КОНЦЕСИОНЕР Л за кандидатстване, получаване, запазване и 

продължаване действието на всички регистрации, разрешения и/или 

лицензии, които са необходими за осъществяване на концесията. 

(2) Всички разходи за кандидатстване, издаване, получаване, 

запазване и продължаване действието на всички регистрации, разрешения 

и/или лицензии, които са необходими за осъществяване на концесията, са 

за сметка на КОНЦЕСИОНЕР А. 
13. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да осъществява концесията, 

като: 



1. действа добросъвестно, като не допуска неправилна изборна 
експлоатация, която може да доведе до загуби за обекта на концесия, 

повреждане на съоръженията или до икономическа неизгодност за 

бъдещото осъществяване на ползването; 

2. осъществява необходимите дейности по възстановяване и 

поддръжка на съоръженията при минимални загуби и замърсяване на 

околната среда, като се спазват законите, правилниците и наредбите за 

правилната и безопасна експлоатация; 

3. не застрашава параметрите на околната среда; 
4. осъществява свързаните с концесията дейности съобразно 

утвърдените със съответните проекти: ред на осъществяване на 

необходимите дейности по възстановяване и поддръжка на съоръженията, 

както и по ползването на обекта; ограничения и мерки за опазване и 

възстановяване на околната среда; ред и етапност за рекултивация на 

нарушените терени, ако има такива. 

14. КОНЦЕДЕНТЪ Т запазва правото на собственост, както и 

всички други права, които изрично не са предоставени на 

КОНЦЕСИОНЕРА, върху обекта на концесията. 

15. КОНЦЕДЕНТЪ Т придобива право на собственост върху 

изградения съобразно възложената концесия строеж - сграда - етажен 

паркинг и пtраж, от момента на въвеждането па последния в 

експлоапщия. 

16. Рискът за изграждането, респективно евентуапното последващо 
разширяване, реконструкция и/или рехабилитация на обекта на 

концесията тежи върху КОНЦЕСИОНЕРА. 

17. КО!-!ЦЕДЕНТЪ Т не носи отговорност пред трети лица и пред 
КОНЦЕСИОНЕРА за щетите, произлезли вследствие изпълнението на 

този договор. 

18. Извършването от КОНЦЕСИОНЕРА на каквато и да било 
друга стопанска дейност, неупомената изрично в чл. l, ал.2 от 

концесионния договор без изричното съгласие на КОНЦЕДЕНТА, дава 

основание на последния едностранно да прекрати договора, без да дължи 

обезщетение на КОНЦЕСИОНЕРА, вкл. за направените във връзка с нея 

подобрения. 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА. ПОДОБРЕНИЯ 

19. (1) За срока па действие на концесионния договор, 

КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да извърши инвестиции в размер най

мапко на 1 845 858.00 /един милион осемстотин четиридесет и пет 
хиляди и осемстотин петдесет и осем/лева. 



(2) В шест месечен срок от сключването на концесионния договор 
КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да представи на КОНЦЕДЕНТА своята 

Инвестиционна програма, в която точно да са фиксирани видът на 

планираните инвестиции, техният размер, заедно с подробна обосновка па 

тяхната ефективност и сроковете за разходването им по календарен 

графи~с 

(3) Инвестиционната програма следва да бъде съобразена с 

данните и изискванията, изложени в обявлението. 

( 4) Стойността на направените инвестиции, съобразно Програмата 
по ал. 1, е на риска и за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА и не може да се 
прихваща от дължимото от КОНЦЕСИОНЕРА възнаграждение. 

20. За осъществяване на концесията по концесионния договор 

задължителни подобрения не се изискват. 

21. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право на обезщетение за 

направените подобрения. Обезщетението е за сметка на КО1-ЩЕДЕНТА и 

неговата стойност е еквивалентна на направените подобрения с 

необходимите амортизационни отчисления с оглед ползването на 

концесионния обект. 

(2) КОНЦЕСИОIIЕРЪ Т може да претендира стойността на 

подобренията след изтичане срока на концесионния договор или 
предсрочното му прекратяване. 

(3) При прекратяване на концесионния договор по вина на 

КОНЦЕСИОНЕРА обезщетение за направените подобрения не се дължи. 

(4) Всички подобрения се съгласуват с КОНЦЕДЕНТА 

предварително. За подобрения, които не са съгласувани с КОНЦЕДЕНТА, 

обезщетение не се дължи. 

22. (1) Всички новоизградени елементи на техническата 

инфраструктура в концесионния обект с характер на недвижими вещи 

съобразно правилата на Закона за собствеността, стават собственост на 

КОНЦЕДЕНТА от момента на тяхното изграждане, но се ползват от 

КОНЦЕСИОНЕР А от същия начален момент до пре1сратяване действието 

на концесионния договор. 

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да прехвърли правото на 

собственост върху свои активи - принадлежности към концесионния 

обект, в полза на КОНЦЕДЕНТА1 при прекратяване на действието на 
концесионния договор. Това задължение се отнася за активите, които не са 

част от концесионния обект, но чието ползване е неразривно свързано с 

концесията и тяхното непредоставяне би затруднило значително 

предоставянето на следваща концесия от страна на КОНЦЕДЕНТА на 

трето лице и/или ползването на концесионния обект. Прехвърлянето на 

' . ... 



тези активи е за сметка на КО~ДЕНТА, освен в случаите на 

прекратяване на концесионния договор поради виновно неизпълнение на 

задължения на КОНЦЕСИОНЕРА. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА 
23. (1) Без да се ограничават другите негови права, установени с 

концесионния договор, КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право: 

1. на собственост върху гражданските плодове от експлоатацията 
на обекта на концесия; 

2. да преработва плодовете, които са негова собственост; 
3. да се разпорежда с плодовете, които са негова собственост; 
4. да извършва допълнителни проучвания във връзка с обекта, с 

оглед осъществяването на неговата нормална експлоатация; 

5. да изгражда съоръжения и да извършва необходимите 

подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след 

предварително съгласуване с КОНЦЕДЕНТА и с други заинтересовани 

лица и компетентни органи, ако това е необходимо; 

6. да предприема съответните правни и фактически действия за 
постигане на споразумение с трети лица, чиито права затрудняват иJш 

препятстват осъществяването на концесията; 

7. да предлага на КОНЦЕДЕНТА, със съответната обосновка, да 
бъдат отчуждавани съседни на обекта имоти, с оглед изграждане на нови 

съоръжения, които ще станат публична общинска собственост. 

(2) Без да се изключват другите негови задължения, установени с 
настоящия договор, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен: 

1. да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при 

условия и в срокове, определени съгласно разпоредбите на настоящия 

договор; 

2. да изпълнява задълженията си по концесионния договор с 

грижата на добър търговец; 

3. да не предоставя на трети лица информацията и документацията, 
получена във връзка със сключването па концесионния договор; 

4. незабавно да уведомява КОНЦЕДЕНТА за нововъзникнали 

обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната 
на страната и обществения ред, както и за защитени със закон територии и 

обекти; 

.. \ 



5. да спазва нормативните изисквания за опазване на околната 
среда, както и изискванията по екологичния анализ, които се посочват от 

КОНЦЕДЕНТА; 

6. за срока на концесията да извършва поетапна рекултивация на 
нарушени терени, съгласно рекултивационна програма, която се изготвя 

при необходимост и представлява неразделна част от настоящия договор; 

7. да финансира и реализира програма за опазване на околната 
среда и възстановяване на нанесените екологични щети в района на обекта 

за срока на концесията; 

8. да съгласува с КОНЦЕДЕНТА всяка актуализация на 

техническия проект за възстановяване и поддържане на съоръженията. 

Приетият технически проект е неразделна част от концесионния договор; 

9. да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна 

експлоатация на обекта технологична, хидроложка, геоложка, техническа 

и друга документация; 

10. да изготви и съгласува с КОНЦЕДЕНТА програма за социално 
развитие осигуряваща максимално обезпечаване на свързаните с 

концесията работни места, обучение и преквалификация на необходимия 

за експлоатация на обекта персонал; 

11. да отрази условията по предходната точка от тази алинея във 
всички договори с подизпълнители; 

12. да обезпечи необходимия контрол върху дейността на неговите 
работници и служители и да следи за евентуални нарушения на условията 

по настоящия договор; 

13. да отговаря за всички действия и/или бездействия на неговите 
представители, работници и служители или други лица, назначени и/или 

наети от него; 

14. да възстанови всички евентуални щети, причинени умишлено 
или по непредпазливост от негови работници и служители; 

15. да изготви и представи за съгласуване с КОНЦЕДЕНТА 

годишна работна програма за осъществяване на свързаните с концесията 

дейности за всяка следваща година. Срокът за предоставяне е 30 ноември 
на предходната година. След съгласуване с КОНЦЕДЕНТА комплексният 

план и работната програма стават неразделна част от концесионния 

договор, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да изпълнява задълженията, 

произтичащи от тях; 

16. да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни 

обстоятелства, трети лица, посочени от КОНЦЕДЕНТА, да се ползват от 

обекта в границите му. В тези случаи КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на 

обезщетение; 

,,,;' 



17. да изготви и съгласува с KOI-ЩEДEI-ITA и компетентните 

държавни и общински органи План за действие при аварийни ситуации, 

който става неразделна част от концесионния договор; 

18. да използва рационално концесионния обект; 
19. да не допуска нарушаване на обществени интереси и законно 

придобити права; 

20. да осъществява при необходимост технологични, 

хидротехнически, водоохранителни, санитарни и други мероприятия; 

21. да осигурява свободен достъп на съответните контролни 

органи при поискване от тяхна страна до концесионния обект и 

документацията, свързана с него, която се намира при КОIЩЕСИОI-ШРА; 

22. в края на всяко тримесечие да предава на КОIЩЕДЕНТА 

отчет за осъществената експлоатация на концесионния обект с подробно 

описание на параметрите; 

23. да застрахова обекта на концесия съобразно разпоредбите на 
закона. 

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА 

24. (1) Без да се ограничават другите негови права, установени с 
концесионния договор, КОI-ЩЕДЕНТЪ Тима право: 

1. да получава дължимото концесионно възнаграждение при 

условията и в сроковете, определени в настоящия договор; 

2. да контролира изпълнението на задълженията на 

КОНЦЕСИОНЕРА по настоящия договор и условията на концесията; 

3. да прекрати едностранно договора за концесия при 

неизпълнение от страна на КОI-ПJ;ЕСИОНЕРА на основни задължения или 

при нарушаване на условия по концесията. 

(2) Без да се изключват другите негови задължения, установени с 
концесионния договор, КОНЦЕДЕНТЪ Те длъжен: 

1. да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяване 
на концесията, съгласно договорените условия, включително при 

своевременно съгласуване на предоставените от КОНЦЕСИОНЕРА 

годишни работни програми; 

2. при възникване на необходимост да отчуждава съседни на 

обекта имоти в хипотезите на чл. 18, ал. 1, т. 7 от концесионния договор; 
3. да осъществява контрол за спазване условията по концесията и 

изпълнение на задълженията по концесионния договор; 

4. да прекрати договора в случай на уведомление от страна на 
КОНЦЕСИОНЕРА за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност 

за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред и 



човешкото здраве, както и за защитени със закон територии и обекти, ако 

не се постигне споразумение за временно спиране и отстраняване на 

горепосочените обстоятелства и съответно удължаване срока на 

концесионния договор; 

5. да не възпрепятства КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата 
си по концесията, освен в случаите, уредени в закона или в концесионния 

договор. 

ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА 

25. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предостави на 

КОНЦЕДЕНТА безусловни неотменяеми банкови гаранции от банка, 

одобрена от КОНЦЕДЕНТА, до 31. 01. на обезпечената година, 

гарантираща изпълнението на задължителната инвестиционна програма, 

съгласувана с КО!-!ЦЕДЕНТА в размер на 2% /две на сто/ от размера на 
годишната инвестиция по инвестиционната програма за съответната 

година, като при сключване на концесионния договор в размер на 2% /две 
на сто/ от размера предвидената инвестиция по инвестиционната програма 

за съответната година. 

(2) След получаване на разрешение за ползване на обекта (Акт 16), 
внесената от КОНЦЕСИОНRРА парична гаранция по ал.1 подлежи на 

връщане. 

(3) При неизпълнение на задължението на КОНЦЕСИОНЕРА за 
извършване на задължителните инвестиции, КОНЦЕДЕНТЪТ има право 

да усвои предоставената банкова гаранция. 

( 4) Изпълнението на задължението за изпълнение на 

инвестиционната програма се доказва на база на изготвени и предадени от 

КОНЦЕСИОНЕРА доклади за изпълнение на програмата. Докладите се 

представят от КОНЦЕСИОНЕРА на КО!-!ЦЕДЕНТА до тридесети януари 

на първата година след изтичане на гратисния период. 

(5) КО!-!ЦЕДЕНТЪ Т има право да проверява данните и 

обстоятелствата, отразени в доклада. При констатирани несъответствия 

между доклада и фактическото изпълнение на задълженията по 

инвестиционната програма, КОНЦЕДЕНТЪ Т има право да усвои 

банковата гаранция до размера на неизпълнението. 

26. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предостави на 

КОНЦЕДЕНТА във връзка с изпълнение на финансовите си задължения 

по този договор безусловна и неотменяема банкова гаранция от банка, 

одобрена от KOIO..I;EДEHTA, обезпечаваща изпълнението на задълженията 

за заплащане на концесионните плащания. 



(2) Гаранцията по ал. 1 следва да бъде внесена до 31 януари на 
първата година след изтичане на предвидения по този договор гратисен 

период. 

(3) Гаранцията по ал. 1 е в размер на 10 % (десет на сто) от 
стойността на годишното концесионно плащане. 

(4) В случай на неспазване на задължението на КОНЦЕСИОНЕРА 
за заплащане на концесионното възнаграждение, гаранцията се усвоява от 

КОНЦЕДЕНТА, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да предостави нова 

банкова гаранция в установения по ал.3 размер, в срок от 30 (тридесет) 
дни от датата на усвояването. 

27. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предостави на 

КОНЦЕДЕНТА парична гаранция във връзка с изпълнението на 

задълженията, свързани с опазване на околната среда /екогаранция/ чрез 

откриване на нарочна сметка в банка, посочена от КОНЦЕДЕНТА, в която 

сметка КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да отчислява ежегодно за целия срок 

на концесията сума в размер 5 % (пет на сто) от стойността на годишното 
концесионно възнаграждение или под формата на банкова гарация в 

същия размер. 

(2) Сумата следва да се внася до 30 ноември на текущата година. 
(3) Средствата по този член се натрупват за целия срок за действие 

на настоящия договор. 

(4) Титуляр на банковата сметка по ал.1 е КОНЦЕСИОНЕРЪТ. 

Средствата по специалната банкова сметка принадлежат на 

КОНЦЕСИОНЕРА, като КОНЦЕДЕНТЪТ няма право да се разпорежда с 

тях. 

(5) КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да се разпорежда и ползва сумата по 
банковата сметка само за целите, предвидени в ал.1. 

(6) Суми от банковата сметка по ал.1 се теглят и/или превеждат 
само след предварително писмено одобрение от страна на КО!ЩЕДЕНТА 

на направените разходи по представена от КОНЦЕСИОНЕРА разписка. 

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
28. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплати на 

КОНЦЕДЕНТА срещу предоставеното право на ползване върху обекта на 

концесията по чл. 1 от договора, парично концесионно плащане, платимо 
под формата на годишни концесионни плащания в размер на - 59 
393.00/петдесет и девет хиляди триста деветдесет и три/лева. 

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплаща концесионните 
плащания по ал. 1 на 4 /четири/ равни вноски, 4 /четири/ пъти годишно: 

първа вноска до 31 март на текущата година; 



втора вноска до 30 юни на текущата година; 
трета вноска до 30 септември на текущата година; 
четвърта вноска 30 ноември на текущата година. 

(3) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплати на 

КОНЦЕДЕНТА срещу предоставеното право па ползване върху обекта на 

концесията по чл. 1 от договора, еднократно концесионно плащане, 

платимо при подписване на концесионния договор в размер на - 29 
697.00/двадесет и девет хиляди шестстотин деветдесет и седем/лева. 

(3) Концесионните плащания се заплащат по банков път по сметка, 
посочена от КОНЦЕДЕНТА. 

( 4) Стойността на годишните концесионни плащания се изчислява 
в лева, като като процент от общия размер на нетните приходи на база 

стойността на инвестицията (стойност на правото на строеж). 

(5) Всички годишни концесионни плащания са еднакви по 
своя размер. 

(6) Първото годишно концесионно плащане е дължимо след 

изтичане на предоставения от КОНЦЕДЕНТА на КОНЦЕСИОНЕРА 1 
/едно/ годишен гратисен период, фиксиран от момента на издаване на 

разрешение за строеж до пускането на обекта в експлоатация, през който 

КОНЦЕСИОНЕРЪТ е освободен от извършването на концесионни 

плащания. 

(7) Стойността на внесения от КОНЦЕСИОНЕРА паричен депозит 
за участие в процедурата за определяне на концесионер се прихваща от 

КОНЦЕДЕНТА срещу съответната част от стойността на първото 

концесионно плащане. 

ЗАСТРАХОВКИ 
29. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да сключва и поддържа 

застраховки за концесионния обект за целия срок на действие на 

концесионния договор, в съответствие с действащото законодателство и 

добрата практика. 

(2) При застраховането по ал. 1 КОНЦЕСИОНЕРЪТ трябва да 
осигури подходящо застрахователно покритие, отчитайки степента на 

риска. 

(3) Застрахователните договори по ал. 1 се сключват в полза на 
КОНЦЕДЕНТА и са за сметка на КО!ЩЕСИОНЕРА. 

30. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да предявява своевременно 
всички искове по действащите застрахователни правоотпошения и да 

събира дължимите обезщетения. 
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(2) Застрахователните суми се превеждат в специална сметка, 

посочена от КОНЦЕДЕНТА, и могат да се разходват с нареждане на 

КОНЦЕДЕНТА само за покриване на щетите по съответното 

застрахователно събитие, за което са изплатени. 

31. КОНЦЕСИОI-!ЕРЪ Т е длъжен да застрахова своите работници 
и служители, както и дълготрайните материални активи, които са негова 

собственост и са свързани с осъществяването на предмета на концесията. 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯТА 
32. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се определя чрез провеждане на открита 

процедура. 

КРИТЕРИИ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
33. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се определя от следните критерии 

формиращи комплексната оценка на подадената оферта: 
1. качество на поддържане на обекта на концесия - тежест 1 О 
2. качество на предоставяните услуги - тежест 5 
3. цена на строителството - тежест 1 О 
4. цена на предоставяните услуги - тежест 5 
5. технически предимства, в това число техническо оборудване и 

материално-техническа база - тежест 5 
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6. функционални характеристики на обекта на концесия - тежест 

7. срок на завършване на строителството - тежест 15 
8. мерки за опазване на околната среда- тежест 10 
9. срок на концесията - тежест 1 О 
1 О. размер на концесионното възнаграждение - - тежест 15 
11. други - тежест 20 

34. Определя гаранция под формата на депозит за участие в 

процедурата 6 000.00/шест хиляди /лева, платим по IBAN BG36 СЕСВ 
9790 3362 1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, 
В!С CECBBGSF на Община Варна, в рамките на работното време до 16.00 
часа на деня, предхождащ датата на провеждане на процедурата. 

35. Документация за участие да се предоставя срещу сумата от 2 
000.00/две хиляди /лева по IBAN BG45 СЕСВ 9790 3162 1500 00, при 
«Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на 
Община Варна. 



36. Приема обявление за провеждане на процедура, проект на 
концесионен договор, документация за участие и възлага на Кмета на 

Общината организирането и провеждането й. 
37. Упълномощава Кмета на Община Варна да назначи комисия, 

която да организира и проведе процедурата по предоставяне на концесия, 

съгласно Решение № 4850-2(53)/25.04.2007 г. на Обшински съвет - Варна. 

/резултати от пои;летт явно гласуваие: 

за - 36, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 15/ 

4851-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното 

самоуправление и местна администрация, с чл.2, ал.3, т.2, чл.13, т.2 и във 
връзка чл.7, ал.2, т.2, чл.39, ал.1 и ал.2 от Закона за концесиите, чл.8 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета па Община 

Варна с вх. № РД-7-9300/2/05.04.2007 г., Общински съвет гр. Варна реши: 
Открива процедура за предоставяне на концесия за строителство -

изграждане и извършване на дейност за задоволяване на обществени 
потребности в сграда - етажен паркинг, в незастроен недвижим имот -
публична обшинска собственост, с АОС №3440/19.07.2005 год., 

представляващ УПИ I - "за гараж", кв.801, 17-ти подрайон, гр. Варна, 
Обшина ВАРНА, Област ВАРНА, при граници: ул. "Д-р Желязкова", УПИ 

II „жилищно строителство", УПИ VJI - ,,за гаражи" и ул. "Д-р Басанович" 

и ул. "Болград". 

ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯТА 

1. (1) Предоставя концесия с предмет - особено право на 

експлоатация върху обект - публична общинска собственост: сграда -
етажен паркинг и гараж, предвидена за изграждане съгласно ПУП - ПРЗ, 

одобрен със Заповед № Г-49/14.04.2003 г. на Кмета на Община Варна, в 

незастроен недвижим имот - публична общинска собственост, публична 

общинска собственост, с площ от 1566 кв.м., намиращ се в гр. Варна, ул. 
"Д-р Железкова", съставлява УПИ I, отреден „за гараж", в кв. 801 по плана 



на 17-ти подрайон на гр. Варна, при граници: ул."Д-р Железкова11, УПИ II 
„за жилищно строителство", УПИ VII - ,,за гаражи", ул. "Д-р Басанович" и 

ул."Болград", община Варна, област Варненска, по Акт за публична 

общинска собственост № 3440/19.07.2005 г.- вписан на 26.07.2005год., том 
LIX, No49, вх.регистър 18538, д. 14018 на Службата по вписванията -
Варна към Агенцията по вписванията. 

(2) Обектът, посочен вал. 1, следва да се използва за задоволяване 
на обществените потребности от паркиране на автомобили на гражданите 

и гостите на гр. Варна в централната градска част. 

2. (1) КОНЦЕДЕНТЪ Т гарантира изключителното право на 

КОНЦЕСИОНЕР А да осъществява правата по концесията за срока на 

договора в съответствие с условията и сроковете, предвидени в договора и 

закона. 

(2) Освен при необходимост и като последица от форсмажорно 
събитие или нарушение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, КОНЦЕДЕНТЪТ 
няма право да сключва договори с трети лица и/или да извършва, 

съответно да пропусне да извърши действие, което засяга неблагоприятно 

правата на КОНЦЕСИОНЕРА. 

ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯТА 
3. (1) Обектът на концесията е незастроен недвижим имот -

публична общинска собственост, намиращ се в гр. Варна, ул. "Д-р 
Железкова", с обща площ от 1566 кв.м, съставляващ УПИ !/едно/ в кв.801 
/осемстотин и едно/ по плана на 17 /седемнадесети/ подрайон на гр. Варна, 
при граници на имота: ул. "Д-р Железкова", УПИ II „за жилищно 

строителство", УГП1 VП - ,,за гаражи" и ул. "Д-р Басанович" и ул. 
"Белград", заедно с принадлежностите, съгласно АОС № 3440/19.07.2005 
г. 

(2) Обектът, посочен в ал. 1 от настоящия член, следва да се 
използва за изграждане на сграда - етажен паркинг и гараж в съответствие 

с одобрения за кв.801 на гр. Варна ПУП - ПРЗ, одобрен със Заповед № Г-
49/14.04.2003 г. на Кмета на Община Варна. 

СРОК НА КОНЦЕСИЯТА 
4. (1) Концесионното право по чл. 1 се предоставя за максимален 

срок от 30 /тридесет/ години. 
(2) Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на 

концесионния договор. 



(3) Всички срокове се отчитат в календарни дни и съгласно чл. 72 
от Закона за задълженията и договорите, освен когато не е предвидено 

друго в клаузите на договора и в разпоредбите на закона. 

( 4) Съгласно чл.1 О, ал.1 ЗК срокът на договора не може да бъде 
продължен. 

ПРЕДАВАНЕ ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА 

5. Обектът на концесията следва да бъде предаден в 14-дневен 

срок от сключване на концесионния договор. 

6. Обектът на концесията следва да бъде предаден обратно на 

КОНЦЕДЕНТА в 30-дневен срок след изтичане на концесионния договор, 

респективно при предсрочното му прекратяване. 

7. При прекратяване действието на концесионния договор се 

преустановява упражняването на особеното право на експлоатация и 

всички ползвани до този момент обекти - публична общинска собственост 
се предават на КОНЦЕДЕНТА. КОНЦЕСИОНЕРЪТ извършва всички 

необходими действия за изпълнение на задължението си по настоящата 

клауза, като предава обектите, освободени от каквито и да било тежести 

и/или обезпечения. Това задължение включва и: 

1. предаване на КОНЦЕДЕНТА на всички актове, документи, 

проекти, планове, скици, компютърни записи и други документи, които 

съдържат информация или показват или по друг начин са свързани с 

проекта и обекта на концесия; 

2. предаване на КОНЦЕДЕНТА на концесионния обект в 

състояние, осигуряващо продължително и сигурно ползване на 

концесионния обект по предназначение, като се има предвид нормалната 

амортизация за периода на ползването; 

3. ако към датата, на която трябва да се предаде концесионният 
обект, някои от елементите на техническата инфраструктура не са в 

състояние, осигуряващо ползване на концесионния обект за срок от 

минимум две години от датата на предаване, КОНЦЕСИОНЕРЪТ се 

задължава да приведе тези елементи в състояние на годност за своя 

сметка. 

(2) Когато изпълнението на задължението по предходната алинея 
не може да бъде извършено към датата на прекратяване на действието на 

договора по причина, независеща от КОНЦЕСИОНЕРА, той полага 

грижата на добър търговец, за да изпълни задължението си в най-краткия 

възможен срок, като държи концесионния обект от името на 

КОНЦЕДЕНТА. Рискът в този период се носи от КОНЦЕДЕНТА. 



УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА 
8. (1) Концесията се осъществява при условията на действащите 

нормативни актове, регулиращи съответния вид дейности по експлоатация 

на този вид обекти, и съобразно решението на Общински съвет - Варна за 

предоставянето й. 

(2) Концесионерът има право да извършва с обекта на 

концесията следните стопански дейности: 

а. отдаване на паркоместа под наем за определен период от време 

(час или ден). 

б. предоставяне на следните или подобни услуги: 

- измиване на автомобил; 
- вулканизатор; баланс на гуми; 
- магазин за авточасти и консумативи; 
- кафене и др.; 
в. търговска дейност с авточасти и консумативи; 

(3) При осъществяване на концесията следва да се спазват 

нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда, 

защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, 

човешкото здраве, отбраната на страната и обществения ред, включително 

чрез предвиждане в инвестиционната програма на КОНЦЕСИОНЕРА на 

средства и мерки за това. 

( 4) Осъществяването на правата по предоставената концесия от 
страна на КОНЦЕСИОНЕРА следва да се извършва в съответствие с 

установените технически и технологични стандарти. 

9. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да изменя предназначението на 
обекта на концесията. 

10. (1) Правата и задълженията по концесионния договор не могат 
да се прехвърлят на трети лица, освен по предвидените в закона случаи и 

по нормативно установения ред. Опитът за прехвърляне на правата не 

поражда правни последици по отношение на КОНЦЕДЕНТА. 
(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да продава, прехвърля, възлага 

или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията и/или 

принадлежности и части от тях, които се включват в обекта на концесията. 

(З)КОНЦЕСИОНЕРЪ Т няма право да учредява обезпечения върху 

обекта на концесията и/или принадлежности и части от тях, които се 

включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на 

принадлежностите е завършено или не. 

( 4) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да сключва договори, съгласно 
които обектът на концесията и/или принадлежности и части от тях, които 

се включват в обекта на концесията, независимо дали изграждането на 



елементите и принадлежностите е завършено или не, се предоставят под 

наем на трети лица. 

(5) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да отдава упражняването на 
правата или изпълнението на задълженията, възложени му с концесионния 

договор, на трети лица, включително чрез извършването на съвместна 

дейност. 

(6) За целите на настоящата концесия, КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма 
право да възлага изграждането или отделни дейности по изграждането на 

обекта на подизпълнители. 

(7) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да извършва нито лично, нито 
чрез трети лица действия и/или бездействия, в резултат на които се цели 

прекратяване на публичната собственост на КОНЦЕДЕНТ А върху обекта 
на концесията и/или принадлежностите и части от тях, които се включват 

в обекта на концесията, независимо дали изграждането на елементите и 

принадлежностите е завършено или не. 

(8) Нарушаването на задълженията по предходните алинеи от 
страна на КОНЦЕСИОНЕРА е основание за едностранно прекратяване на 

концесионния договор от страна на КОНЦЕДЕНТА, без предизвестие. В 
този случай КОНЦЕДЕНТЪ Т не дължи обезщетение на 

КОНЦЕСИОНЕРА или на което и да е трето лице. 

11. (1) КО!ЩЕСИОНЕРЪТ предоставя па КОНЦЕДЕНТА след 
предизвестие достъп до всички документи, книги, сметки и всякаква друга 

информация, водена и събирана от КОНЦЕСИОНЕРА и свързана с 

осъществяването на концесията, независимо от нейния вид и носител. 

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен: 
1. да изготви за своя сметка инвестиционен проект за 

концесионния обект; 

2. да представи и съгласува с КОНЦЕДЕНТА и компетентните 
държавни и общински органи на фаза идеен и технически инвестиционния 

проект за концесионния обект; 
3. да изготви и представи на КОНЦЕДЕНТА цялостна 

инвестиционна програма по години за срока на осъществяване на 

концесията; 

4. да възложи за своя сметка оценка на изградените от 

КОНЦЕДЕНТ А съоръжения и принадлежности на техническата 

инфраструктура; 

5. да води и представя на КОНЦЕДЕНТА подробна техническа и 
друга документация, създадена във връзка с осъществяването на 

концесията; 
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(3) Всяка геоложка, хидроложка, техническа, екологична и друга 
документация, свързана с обекта на концесията, е собственост на 

КОНЦЕДЕНТА. За срока на концесията документацията се води от 

КОНЦЕСИОНЕРА. 

(4) КОНЦЕДЕНТЪТ е длъжен да предостави и/или съдейства за 
предоставянето на КОНЦЕСИОНЕР А за ползване цялата налична 

техническа и друга документация, свързана с осъществяването на правата 

по договора за концесия. 

(5) КОНЦЕСИОНЕРЪТ представя на КОНЦЕДЕНТА копия от 
проверените си годишни счетоводни отчети в срок от 1 (един) месец, 
считано от датата на заверката на съответния отчет от регистриран одитор. 

(6) Всички права върху обекти на интелектуална собственост - за 

проекти, доклади, документи и други, във връзка с концесията, които са 

собственост на КОНЦЕДЕНТА, не се прехвърлят в полза па 

КОНЦЕСИОНЕРА. КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА 

или съдейства за предоставянето, когато подобно право принадлежи на 

трето лице, без заплащане от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, за срока на 

концесионния договор, безвъзмездно разрешение за ползване на обектите 

на интелектуална собственост до датата на прекратяване на договора. 

(7) Всички права върху обекти на интелектуална собственост - за 

проекти, доклади, документи и други, във връзка с концесията, които са 

собственост на КОНЦЕСИОНЕРА, не се прехвърлят в полза на 

КОНЦЕДЕНТА. КОНЦЕСИОНЕРЪТ предоставя на КОНЦЕДЕНТА или 

съдейства за предоставянето, когато подобно право принадлежи на трето 

лице, без заплащане от страна на КОНЦЕДЕНТА, безвъзмездно 

разрешение за ползване на обектите на интелектуална собственост, 

доколкото това е необходимо, за да може КОНЦЕДЕНТЪ Т да предостави 

концесията след датата на прекратяване на концесионния договор на трето 

лице и/или да притежава, експлоатира или поддържа обекта на концесия 

след датата на прекратяване на договора. 

12. (1) КОНЦЕДЕНТЪТ се задължава 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. 

(2) Всички разходи за кандидатстване, издаване, получаване, 

запазване и продължаване действието на всички регистрации, разрешения 

и/или лицензии, които са необходими за осъществяване на концесията, са 

за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА. 



13. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да осъществява кондесията, 
като: 

1. действа добросъвестно, като не допуска неправилна изборна 
експлоатация, която може да доведе до загуби за обекта на концесия, 

повреждане на съоръженията или до икономическа неизгодност за 

бъдещото осъществяване на ползването; 

2. осъществява необходимите дейности по възстановяване и 

поддръжка на съоръженията при минимални загуби и замърсяване на 

околната среда, като се спазват законите, правилниците и наредбите за 

правилната и безопасна експлоатация; 

3. не застрашава параметрите на околната среда; 
4. осъществява свързаните с концесията дейности съобразно 

утвърдените със съответните проекти: ред на осъществяване на 

необходимите дейности по възстановяване и поддръжка на съоръженията, 

както и по ползването на обекта; ограничения и мерки за опазване и 

възстановяване на околната среда; ред и етапност за рекултивация на 

нарушените терени, ако има такива. 

14. КОНЦЕДЕНТЪТ запазва правото на собственост, както и 

всички други права, които изрично не са предоставени на 

КОНЦЕСИОНЕРА, върху обекта на концесията. 

15. КОНЦЕДЕНТЪ Т придобива право на собственост върху 

изградения съобразно възложената концесия строеж - сграда - етажен 

паркинг и гараж, от момента на въвеждането на последния в 

експлоатация. 

16. Рискът за изграждането, респективно евентуалното последващо 
разширяване, реконструкция и/или рехабилитация на обекта на 

кондесията тежи върху КОНЦЕСИОНЕРА. 

17. КОНЦЕДЕНТЪ Т не носи отговорност пред трети лида и пред 
КОНЦЕСИОНЕРА за щетите, произлезли вследствие изпълнението на 

този договор. 

18. Извърщването от КОНI\ЕСИОНЕРА на каквато и да било 
друга стопанска дейност, неупомената изрично в чл.1, an.2 от 

концесионния договор без изричното съгласие на KOI:I[(EДEHTA, дава 

основание на последния едностранно да прекрати договора, без да дължи 



обезщетение на КОНЦЕСИОНЕРА, вкл. за направените във връзка с нея 

подобрения. 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА И ПОДОБРЕНИЯ 

19. (1) За срока на действие на концесионния договор, 

КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да извърши инвестиции в размер най

малко на 1 800 500.00 /един милион осемстотин хиляди и 

петстотин/ лева. 

(2) В шест месечен срок от сключването на концесионния договор 
КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да представи на КОНЦЕДЕНТА своята 

Инвестиционна програма, в която точно да са фиксирани видът на 

планираните инвестиции, техният размер, заедно с подробна обосновка на 

тяхната ефективност и сроковете за разходването им по календарен 

график. 

(3) Инвестиционната програма следва да бъде съобразена с 

данните и изискванията, изложени в обявлението. 

( 4) Стойността на направените инвестиции, съобразно Програмата 
по ал. 1, е на риска и за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА и не може да се 
прихваща от дължимото от КОНЦЕСИОНЕРА възнаграждение. 

20. За осъществяване на концесията по концесионния ,тrлговор 

задължителни подобрения не се изискват. 

21. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право на обезщетение за 

направените подобрения. Обезщетението е за сметка на КОНЦЕДЕНТА и 

неговата стойност е еквивалентна на направените подобрения с 

необходимите амортизационни отчисления с оглед ползването на 

концесионния обект. 

(2) КОНЦЕСИОН.ЕРЪТ може да претендира стойността на 

подобренията след изтичане срока на концесионния договор или 

предсрочното му прекратяване. 

(3) При прекратяване на концесионния договор по вина на 

КОНЦЕСИОНЕРА обезщетение за направените подобрения не се дължи. 

(4) Всички подобрения се съгласуват с КОНЦЕДЕНТА 

предварително. За подобрения, които не са съгласувани с КОНЦЕДЕНТА, 

обезщетение не се дължи. 

22. (1) Всички новоизградени елементи на техническата 

инфраструктура в концесионния обект с характер на недвижими вещи 

съобразно правилата на Закона за собствеността, стават собственост на 



КОНIJ;ЕДЕНТА от момента на тяхното изграждане, но се ползват от 

КОНЦЕСИОНЕРА от същия начален момент до прекратяване действието 

на концесионния договор. 

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да прехвърли правото на 

собственост върху свои активи - принадлежности към концесионния 

обект, в полза на КОНЦЕДЕНТА, при прекратяване на действието на 

концесионния договор. Това задължение се отнася за активите, които не са 

част от концесионния обект, но чието ползване е неразривно свързано с 

концесията и тяхното непредоставяне би затруднило значително 

предоставянето на следваща концесия от страна на КОНЦЕДЕНТ А на 
трето лице и/или ползването на концесионния обект. Прехвърлянето на 

тези активи е за сметка на КОНЦЕДЕНТА, освен в случаите на 

прекратяване на концесионния договор поради виновно неизпълнение на 

задължения на КОНЦЕСИОНЕРА. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА 
23. (1) Без да се ограничават другите негови права, установени с 

концесионния договор, КОI-ЩЕСИОНЕРЪТ има право: 

1. на собственост върху гражданските плодове от експлоатацията 
на обекта на концесия; 

2. да преработва плодовете, които са негова собственост; 
3. да се разпорежда с плодовете, които са негова собственост; 
4. да извършва допълнителни проучвания във връзка с обекта, с 

оглед осъществяването на неговата нормална експлоатация; 

5. да изгражда съоръжения и да извършва необходимите 

подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след 

предварително съгласуване с КОНЦЕДЕНТА и с други заинтересовани 

лица и компетентни органи, ако това е необходимо; 
6. да предприема съответните правни и фактически действия за 

постигане на споразумение с трети лица, чиито права затрудняват или 

препятстват осъществяването на концесията; 

7. да предлага на КОНЦЕДЕНТА, със съответната обосновка, да 
бъдат отчуждавани съседни на обекта имоти, с оглед изграждане на нови 

съоръжения, които ще станат публична общинска собственост. 
(2) Без да се изключват другите негови задължения, установени с 

настоящия договор, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен: 



1. да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при 

условия и в срокове, определени съгласно разпоредбите на настоящия 

договор; 

2. да изпълнява задълженията си по концесионния договор с 

грижата на добър търговец; 

3. да не предоставя на трети лица информацията и документацията, 
получена във връзка със сключването на концесионния договор; 

4. незабавно да уведомява КОНЦЕДЕНТА за нововъзникнали 

обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната 

на страната и обществения ред, както и за защитени със закон територии и 

обекти; 
5. да спазва нормативните изисквания за опазване на околната 

среда, както и изискванията по екологичния анализ, които се посочват от 

КОНЦЕДЕНТА; 

6. за срока на концесията да извършва поетапна рекултивация на 
нарушени терени, съгласно рекултивационна програма, която се изготвя 

при необходимост и представлява неразделна част от настоящия договор; 

7. да финансира и реализира програма за опазване на околната 
среда и възстановяване на нанесените екологични щети в района на обекта 
за срока на концесията; 

8. да съгласува с КОНЦЕДЕНТА всятса актуализация на 

техническия проект за възстановяване и поддържане на съоръженията. 

Приетият технически проект е неразделна част от концесионния договор; 

9. да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна 

експлоатация на обекта технологична, хидроложка, геоложка, техническа 

и друга документация; 

1 О. да изготви и съгласува с КОНЦЕДЕНТА програма за социално 
развитие осигуряваща максимално обезпечаване на свързаните с 

концесията работни места, обучение и преквалификация на необходимия 

за експлоатация на обекта персонал; 

11. да отрази условията по предходната точка от тази алинея във 
всички договори с подизпълнители; 

12. да обезпечи необходимия контрол върху дейността на неговите 
работници и служители и да следи за евентуални нарушения на условията 

по настоящия договор; 

13. да отговаря за всички действия и/или бездействия на неговите 
представители, работници и служители или други лица, назначени и/или 

наети от него; 

14. да възстанови всички евентуални щети, причинени умишлено 
или по непредпазливост от негови работници и служители; 



15. да изготви и представи за съгласуване с КОНЦЕДЕНТА 
годишна работна програма за осъществяване на свързаните с концесията 

дейности за всяка следваща година. Срокът за предоставяне е 30 ноември 
на предходната година. След съгласуване с КОНЦЕДЕНТА комплексният 

план и работната програма стават неразделна част от концесионния 

договор, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да изпълнява задълженията, 

произтичащи от тях; 

16. да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни 

обстоятелства, трети лица, посочени от КОI-ПJ,ЕДЕНТА, да се ползват от 
обекта в границите му. В тези случаи КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на 

обезщетение; 

17. да изготви и съгласува с КОНЦЕДЕНТА и компетентните 
държавни и общински органи План за действие при аварийни ситуации, 

който става неразделна част от концесионния договор; 

18. да използва рационално концесионния обект; 
19. да не допуска нарушаване на обществени интереси и законно 

придобити права; 
20. да осъществява при необходимост технологични, 

хидротехнически, водоохранителни, санитарни и други мероприятия; 

21. да осигурява свободен достъп на съответните контролни 

органи при поискване от тяхна страна до концесионния обект и 

документацията, свързана с него, която се намира при КОНЦЕСИОНЕРА; 
22. в края на всяко тримесечие да предава на КОНЦЕДЕНТА 

отчет за осъществената експлоатация на концесионния обект с подробно 

описание на параметрите; 

23. да застрахова обекта на концесия съобразно разпоредбите на 
закона. 

ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА 
24. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предостави на 

КОНЦЕДЕНТА безусловни неотменяеми банкови гаранции от банка, 
одобрена от КОНЦЕДЕНТА, до 31. 01. на обезпечената година, 

гарантираща изпълнението на задължителната инвестиционна програма, 

съгласувана с КОНЦЕДЕНТА в размер на 2% /две на сто/ от размера на 
годишната инвестиция по инвестиционната програма за съответната 

година, като при сключване на концесионния договор в размер на 2% /две 
на сто/ от размера предвидената инвестиция по инвестиционната програма 

за съответната година. 



(2) След получаване на разрешение за ползване на обекта (Акт 16), 
внесената от КОНЦЕСИОНЕРА парична гаранция по ал.1 подлежи на 

връщане. 

(3) При неизпълнение на задължението на КОНЦЕСИОНЕРА за 
извършване на задължителните инвестиции, КО}ЩЕДЕНТЪ Т има право 

да усвои предоставената банкова гаранция. 

( 4) Изпълнението на задължението за изпълнение на 

инвестиционната програма се доказва на база на изготвени и предадени от 

КОНЦЕСИОНЕР А доклади за изпълнение на програмата. Докладите се 
представят от КОНЦЕСИОНЕРА на КОНЦЕДЕНТА до тридесети януари 

на първата година след изтичане на гратисния период. 

(5) КОНЦЕДЕНТЪ Т има право да проверява данните и 

обстоятелствата, отразени в доклада. При констатирани несъответствия 

между доклада и фактическото изпълнение на задълженията по 

инвестиционната програма, КОНЦЕДЕНТЪТ има право да усвои 

банковата гаранция до размера на неизпълнението. 

25. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предостави на 

КОНЦЕДЕ:НТА във връзка с изпълнение на финансовите си задължения 

по този договор безусловна и неотменяема банкова гаранция от банка, 
одобрена от КОНЦЕДЕНТА, обезпечаваща изпълнението на задълженията 

за заплащане на концесионните плащания. 

(2) Гаранцията по ал. 1 следва да бъде внесена до 31 януари на 
първата година след изтичане на предвидения по този договор гратисен 

период. 

(3) Гаранцията по ал. 1 е в размер на 10 % (десет на сто) от 
стойността на годишното концесионно плащане. 

(4) В случай на неспазване на задължението па КОНЦЕСИОНЕРА 
за заплащане на концесионното възнаграждение, гаранцията се усвоява от 

КОНЦЕДЕНТА, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да предостави нова 

банкова гаранция в установения по ал.3 размер, в срок от 30 (тридесет) 
дни от датата на усвояването. 

26. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предостави на 

КОНЦЕДЕНТА парична гаранция във връзка с изпълнението на 

задълженията, свързани с опазване на околната среда /екогаранция/ чрез 
откриване на нарочна сметка в банка, посочена от КОНЦЕДЕНТА, в която 
сметка КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да отчислява ежегодно за целия срок 

на концесията сума в размер 5 % (пет на сто) от стойността на годишното 



концесионно възнаграждение или под формата на банкова гарация в 
същия размер. 

(2) Сумата следва да се внася до 30 ноември на текущата година. 
(3) Средствата по този член се натрупват за целия срок за 

действие на настоящия договор. 

(4) Титуляр на банковата сметка по ал.1 е КОНЦЕСИОНЕРЪТ. 

Средствата по специалната банкова сметка принадлежат на 

КОНЦЕСИОНЕРА, като КОНЦЕДЕНТЪТ няма право да се разпорежда с 

тях. 

(5) КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да се разпорежда и ползва сумата 
по банковата сметка само за целите, предвидени в ал.1. 

(6) Суми от банковата сметка по ал.1 се теглят и/или превеждат 
само след предварително писмено одобрение от страна на КОНЦЕДЕНТА 

на направените разходи по представена от КОНЦЕСИОНЕРА разписка. 

КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ 

27. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплати на 

КОНЦЕДЕНТА срещу предоставеното право на ползване върху обекта на 

концесията по чл. 1 от договора, парично концесионно плащане, платимо 
под формата на годишни концесионни плащания в размер на -
53 269.00/петдесет и три хиляди двеста шестдесет и девет/ лева. 

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплаща кондесионните 
плащания по ал. 1 на 4 /четири/ равни вноски, 4 /четири/ пъти годишно: 

първа вноска до 31 март на текущата година; 
втора вноска до 30 юни на текущата година; 
трета вноска до 30 септември на текущата година; 
четвърта вноска 30 ноември на текущата година. 

(3) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплати на 

КОНЦЕДЕНТА срещу предоставеното право на ползване върху обекта на 

концесията по чл. 1 от договора, еднократно концесионно плащане, 
платимо при подписване на концесионния договор в размер на - 26 
635.00/двадесет и шест хиляди шестстотин тридесет и пет/лева. 

(3) Концесионните плащания се заплащат по банков път по сметка, 
посочена от КОНЦЕДЕНТА. 

( 4) Стойността на годишните концесионни плащания се изчислява 
в лева, като като процент от общия размер на нетните приходи на база 

стойността на инвестицията (стойностна правото на строеж). 

(5) Всички годишни концесионни плащания са еднакви по 
своя размер. 



(6) Първото годишно концесионно плащане е дължимо след 

изтичане на предоставения от КОНЦЕДЕНТА на КОНЦЕСИОНЕРА 1 
/едно/ годишен гратисен период, фиксиран от момента на издаване на 

разрешение за строеж до пускането на обекта в експлоатация, през който 

КОНЦЕСИОНЕРЪТ е освободен от извършването на концесионни 

плащания. 

(7) Стойността на внесения от КОНЦЕСИОНЕРА паричен депозит 
за участие в процедурата за определяне на концесионер се прихваща от 

КОНЦЕДЕНТ А срещу съответната част от стойността на първото 

концесионно плащане. 

ЗАСТРАХОВКИ 
28. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да сключва и поддържа 

застраховки за концесионния обект за целия срок на действие на 

концесионния договор, в съответствие с действащото законодателство и 

добрата практика. 

(2) При застраховането по ал. 1 КОНЦЕСИОНЕРЪТ трябва да 
осигури подходящо застрахователно покритие, отчитайки степента на 

риска. 

(3) Застрахователните договори по ал. 1 се сключват в полза на 
КОНЦЕДЕНТ А и са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА. 

29. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да предявява своевременно 
всички искове по действащите застрахователни правоотношения и да 

събира дължимите обезщетения. 

(2) Застрахователните суми се превеждат в специална сметка, 

посочена от КОНЦЕДЕНТА, и могат да се разходват с нареждане на 

КОНЦЕДЕНТ А само за покриване на щетите по съответното 

застрахователно събитие, за което са изплатени. 

30. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да застрахова своите работници 
и служители, както и дълготрайните материални активи, които са негова 

собственост и са свързани с осъществяването на предмета на концесията. 

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА 
31. (1) Без да се ограничават другите негови права, установени с 

концесионния договор, КОНЦЕДЕНТЪ Тима право: 

1. да получава дължимото концесионно възнаграждение при 

условията и в сроковете, определени в настоящия договор; 

2. да контролира изпълнението на задълженията на 

КОНЦЕСИОНЕР А по настоящия договор и условията на концесията; 



3. да прекрати едностранно договора за концесия при 

неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на основни задължения или 

при нарушаване на условия по концесията. 

(2) Без да се изключват другите негови задължения, установени с 
концесионния договор, КОНЦЕДЕНТЪТ е длъжен: 

1. да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяване 
на концесията, съгласно договорените условия, включително при 

своевременно съгласуване на предоставените от КОНЦЕСИОНЕРА 

годишни работни програми; 

2. при възникване на необходимост да отчуждава съседни на 

обекта имоти в хипотезите на чл. 18, ал. 1, т. 7 от концесионния договор; 
3. да осъществява контрол за спазване условията по концесията и 

изпълнение на задълженията по концесионния договор; 

4. да прекрати договора в случай на уведомление от страна на 
КО}ЩЕСИОНЕРА за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност 

за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред и 

човешкото здраве, както и за защитени със закон територии и обекти, ако 

не се постигне споразумение за временно спиране и отстраняване на 

горепосочените обстоятелства и съответно удължаване срока на 

концесионния договор; 

5. да не възпрепятства КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява нравата 
си по концесията, освен в случаите, уредени в закона или в концесионния 

договор. 

НА ЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА 

32. Концесионерът се определя чрез открита процедура. 

КРИТЕРИИ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И 

ТЯХНАТА ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ 

33. Приема следните критериите, които формират комплексната 
оценка на офертата: 

• качество на поддържането на обекта на концесията - тежест 1 О; 
• качество на предоставяните услуги - тежест 5; 
• цена на строителството - тежест 1 О; 
• цена на предоставяните основни услуги - тежест 5; 
• технически предимства, в това число техническо оборудване и 



материално-техническа база - тежест 5; 
• функционални характеристики на обекта на концесия - тежест 1 О; 
• срок на завършване на строителството - тежест 15; 
• мерки за опазване на околната среда - тежест 1 О; 
• срок на концесията - тежест 10; 
• размер на концесионното плащане - тежест 15 
• други - тежест 5 

34. Определя гаранция под формата на депозит за участие в 

процедурата 5 000.00/пет хиляди /лева, платим по IBAN BG36 СЕСВ 9790 
3362 1500 00, при «Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, BIC 
CECBBGSF на Община Варна, в рамките на работното време до 16.00 часа 
на деня, предхождащ датата на провеждане на процедурата. 

35. Документация за участие да се предоставя срещу сумата от 2 
000.00/две хиляди /лева по IBAN BG45 СЕСВ 9790 3162 1500 00, при 
«Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, В!С CECBBGSF на 
Община Варна. 

36. Приема обявление за провеждане на процедура, проект на 
концесионен договор, документация за участие и възлага на Кмета на 

Общината организирането и провеждането й. 

37. Упълномощава Кмета на Община Варна да назначи комисия, 
която да организира и проведе процедурата по предоставяне на концесия, 

съгласно Решение № 4151-2(53)/25.04.2007 г.на Общински съвет - Варна. 

/резултати от пои;менно явно гласуване: 

за - 40, против - О, въздържали се - 1, отсъстват - 1 О/ 



4852-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-7-94.Н/3/02.04.2007 
г., Общински съвет- Варна коригира свое Решение № 4787-3 по Протокол 
№ 50/24.01.2007 г., като вместо: " ... да бъдат доплатени 25 кв.м. от УПИ 
VI "за дърводелска работилница" ... в размер на 8 715.00 лв . ....... да се 
чете: " да бъдат доплатени 25 кв.м. от УГIИ VI "за дърводелска 
работилница" .... в размер на 2 456.25 лв. без ДДС. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, по законосъобразното изпълнение на Решението на Общински 
съвет - Варна. 

/резултати от поиметю явно гласуване: 
за - 40, против - О, въздържали се - 1, отсъстват - 1 О/ 

4853-2. 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 предл. 2 във връзка с чл. 97 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6- 
94.Г/184/14.03.2007 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да се 
прекрати съсобствеността между Община Варна и Радка Георгиева Недева, 
ЕГН  и Гинка Георгиева Лунгова, ЕГН  по отношение на 118.32 кв.м. от ПИ 
№ 881 целия с площ 233.32 кв.м. находящ се в гр. Варна, ул. "Кирил и 
Методий" No 68-А при граници на имота: ул. "Лонгоза", ул." Кирил и 

Методий", ПИ № 882, улица.
В гореописания имот има съставен акт за общинска собственост № 

3729/22.03.2006 г. 
Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез 

продажба на частта на Община Варна представляваща 118.32 кв.м. от ПИ 
No 881 целия с площ 233.32 кв.м., по пазарни цени за сумата от 26 490.00 
лв. без ДДС, определена от лицензиран-експерт оценител. 

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

/резултати от пои.ме,шо явно гласуване: 
за-40, против - О, въздържали се -1, отсъстват- 10/ 



4854-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното 
самоуправление и местна администрация, с чл.2, ал.3, т.2, чл.13, т.2 и във 

връзка чл.7, ал.2, т.2, чл.39, ал.1 и ал.2 от Закона за концесиите, чл.8 от 

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № ОС-7-9302/60/17.04.2007 г., Общински съвет гр. Варна 

реши: 

Открива процедура за предоставяне на общинска концесия за 

строителство - изграждане и експлоатация на Спортен комплекс и 

извършване на дейност за задоволяване на обществени потребности в 

Спортен комплекс "Младост", разположен в имот - публична общинска 

собственост /АОС № 4088/24.11.2006г./, представляващ УПИ 1 - 207,208, 
209, 29 - "за спортен комплекс", кв. 10, 1-ви микрорайон, паркова зона за 
обществено обслужване - ОП 3, гр. Варна, Община Варна, Област Варна 

ПРЕДМЕТ НАКОНЦЕСИЯТА 

1. (1) КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА концесия 
с предмет - изграждане на обект: спортен комплекс «Младост», неговата 

експлоатация, управление и поддържане след въвеждането му в 

експлоатация, представляващ публична общинска собственост, предвиден 

за изграждане съгласно ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед № Г -
286/27.1 О.2006г. на Кмета на Община Варна, в недвижим имот - публична 

общинска собственост, намиращ се в гр. Варна, лек. ,,Младост", 

съставляващ УПИ 1 /едно/ в кв.1 О /десет/ по плана на 1 /първи/ 

микрорайон на гр. Варна, при граници на имота: бул. ,,Цар Освободител", 

а от три страни квартални улици,. 

(2) Обектът, посочен в ал. 1, следва да се използва от 

КОНЦЕСИОНЕР А за спортен комплекс включващ: лекоатлетически 

стадион, обслужващи и осигурителни помещения към него, тенис кортове, 

игрища за футбол на малки вратички /или хандбал/, игрища за баскетбол; 

игрища за волейбол, спортно-възстановителен комплекс с леглова база, 

търговски комплекс, офис център, открит паркинг и зелени площи. 

2. (1) КОНЦЕДЕНТЪТ гарантира изключителното право на 

КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява правата по концесията за срока на 

концесията в съответствие с условията и в сроковете, предвидени в 

концесионния договора и закона. 

(2) Освен при необходимост и като последица от 

форсмажорно събитие или нарушение на концесионния договор от страна 

на КОНЦЕСИОНЕРА, КОНЦЕДЕНТЪТ няма право да сключва договори 

с трети лица и/или да извършва, съответно да пропусне да извърши 



действие, което засяга неблагоприятно правата на КОНЦЕСИОНЕРА, 

предоставени с концесията. 

ОБЕКТ НА КОНЦЕСИЯТА 

3. (1) Обектът на концесията е недвижим имот - публична 

общинска собственост, намиращ се в гр. Варна, ж.к. ,,Младост", с обща 

площ от 37 860 кв.м, застроена площ 223.65 кв.м., съставляващ УПИ 1 
/едно/ в кв. 1 О /десет/ , лек. ,,Младост" -!/първи/ микрорайон, по плана на 
гр. Варна, при граници на имота: бул. ,,Цар Освободител", а от три 

страни квартални улици. 

(2) Концесионната площ на обекта е в размер на 37 860 
кв.м., определени с координатите на точки на улична регулация с номера 

от 438 до 444, от 447 до 450, от 452 до 458, 460 и 463 съгласно план за 
регулация и застрояване на паркова зона за обществено обслужване гр. 

Варна, ж.к. ,,Младост", първи микрорайон. 

(3) Обектът, посочен в ал. 1, следва да се използва от 

КОНЦЕСИОНЕРА за изграждане на спортен комплекс, включващ стадион 

- лекоатлетически стадион, обслужващи и осигурителни помещения към 

него, тенис кортове, игрища за футбол на малки вратички /хандбал/, 

игрища за баскетбол; игрища за волейбол, спортно-възстановителен и 

търговски комплекс, офис център, открит ш1.ркию· и зелени площи., в 

съответствие с одобрения за кв. 10 на гр. Варна ПУП-ПРЗ. 

СРОК НА КОНЦЕСИЯТА 

4. (1) Концесията предоставя концесионното право за срок от 

35(тридесет и пет) години. 
(2) Началният срок на концесията е датата на влизането в сила 

на концесионния договор. 

(3) Всички срокове по концесионния договора се отчитат в 
календарни дни и съгласно чл. 72 от Закона за задълженията и договорите, 
освен когато е предвидено друго в клаузите на концесионния договора и в 

разпоредбите на закона. 

( 4) Срокът на концисията не може да бъде продължаван. 

ПРЕДАВАНЕ ОБЕКТА НА КОНЦЕСИЯТА 
5. Обектът на концесията следва да бъде предаден във владение на 

КОНЦЕСИОНЕРА в 14-дневен срок от сключване на концесионния 

договор. 



6. Обектът на концесията следва да бъде предаден обратно на 

КОНЦЕДЕНТА в 30-дневен срок след изтичане на концесионния договор, 

респ. предсрочното му прекратяване. 

7. При прекратяване действието на концесионния договор 

КОНЦЕСИОНЕРЪТ преустановява упражняването на особеното право на 

експлоатация и предава на КОНЦЕДЕНТА всички ползвани до този 

момент обекти - публична общинска собственост. КОI-ЩЕСИОНЕРЪ Т 

извършва всички необходими действия за изпълнение на задължението си 

по настоящата клауза, като предава обектите, свободни от каквито и да 

било тежести и/или обезпечения. Това задължение включва и: 

1. предаване на КОНЦЕДЕНТА на всички актове, документи, 
проекти, планове, скици, компютърни записи и други технически 

носители, които съдържат информация или показват състоянието на 

обекта на концесия или по друг начин са свързани с проекта и обекта на 

концесия; 

2. предаване на КОНЦЕДЕНТА на концесионния обект в 
състояние, осигуряващо продължителното и сигурното му ползване по 

предназначение, като се има предвид нормалната амортизация за периода 

на ползването; 

3. ако към датата, на която трябва да се предаде 

концесиониият обект, някои от елементите на техническата му 

инфраструктура не са в състояние, осигуряващо ползване на 

концесионния обект за срок от минимум 15 (петнадесет) години от датата 
на предаване, КОI-ЩЕСИОНЕРЪТ се задължава да приведе тези елементи 

в състояние на годност за своя сметка. 

(2) Когато изпълнението на задължението по предходната 

алинея не може да бъде извършено към датата на прекратяване на 

действието на концесионния договор по причина, независеща от 

КОНЦЕСИОНЕРА, той полага грижата на добър стопанин, за да изпълни 

задължението си в най-краткия възможен срок, като държи концесионния 

обект от името на КОНЦЕДЕНТ А. Рискът в този период се носи от 

КОНЦЕДЕНТА. 

УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА 

8. (1) Концесията се осъществява при условията на действащите 
нормативни актове, регулиращи съответния вид дейности по експлоатация 

на този вид обекти, и съобразно решението на Общински съвет - Варна за 
предоставянето й с концесионния договор. 



(2) При осъществяване на концесията следва да се спазват 
нормативните изисквания, свързани с опазването на околната среда, 

защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, 

отбраната на страната и обществения ред, включително чрез предвиждане 

в инвестиционната програма на КОНЦЕСИОНЕРА на средства и мерки за 

това. 

(3) Осъществяването па правата по предоставената концесия 
от страна на КОНЦЕСИОНЕРА следва да се извършва в съответствие с 

установените технически и технологични стандарти. 

9. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да изменя предназначението на 
обекта на концесията. 

1 О. (1) Правата и задълженията, предоставени на 

КОНЦЕСИОНЕРА по концесионния договор, не могат да се прехвърлят 

на трети лица, освен в предвидените в закона случаи и по нормативно 

установения ред. Опитът за прехвърляне на правата не поражда правни 

последици по отношение на КОНЦЕДЕНТ А. 
(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да продава, прехвърля, 

възлага или по друг начин да се разпорежда с обекта на концесията и/или 

принадлежности и части от тях, които се включват в обекта на концесията. 

(3) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да учредява 

обезпечения върху обекта на концесията и/или принадлежности и ч.сн..:ти от 

тях, които се включват в обекта на концесията, независимо дали 

изграждането на принадлежностите е завършено или не. 

(4) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да сключва договори, 
съгласно които обектът на концесията и/или принадлежности и части от 

тях, които се включват в обекта на концесията, независимо дали 

изграждането на елементите и принадлежностите е завършено или не, се 

предоставят за управление или под наем на трети лица, освен с търговски 

дружества, в които КОНЦЕСИОНЕРА е едноличен собственик на 

капитала или притежава не по-малко от 25% /двадесет и пет процента/ от 
капитала на дружеството. 

(5) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да отдава упражняването 
на правата или изпълнението на задълженията, възложени му с 

концесионния договор, на трети лица, включително чрез извършването на 

съвместна дейност, освен с търговски дружества, в което 

КОНЦЕСИОНЕРА е едноличен собственик на капитала или притежава не 

по-малко от 25% /двадесет и пет процента/ от капитала на дружеството. 
(6) За целите на настоящата концесия, КОНЦЕСИОНЕРЪТ 

има право да възлага отделни дейности по изграждането на обекта на 
подизпълнители по реда и при условията, предвидени в нормативните 



актове и съобразно Решението на Общински съвет - Варна за 

предоставяне на настоящата концесия. 

(7) КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да 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 принадлежностите и части от тях, 

доколкото такива се включват в обекта на концесията, независимо дали 

изграждането на елементите и принадлежностите е завършено или не. 

(8) Нарушаването на задълженията по предходните алинеи от 
страна на КО:f-ЩЕСИОНЕРА е основание за едностранно прекратяване на 

концесионния договора от страна на КОНЦЕДЕI-!ТА без предизвестие. В 
този случай КОНЦЕДЕНТЪ Т не дължи обезщетение на 

КОНЦЕСИОНЕРА или на което и да е трето лице. 

11. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ предоставя на КОНЦЕДЕНТА след 
предизвестие достъп до всички документи, книги, сметки и всякаква друга 

информация, независимо от нейния вид и носител, водена и събирана от 
КОНЦЕСИО:f-ШР А и свързана с осъществяването на концесията. 

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен: 
1. да изготви за своя сметка инвестиционен проект за 

концесионния обект в 12/дванадесет/ месечен срок от сключване на 

концесионния договор; 

1.1. да представи и съгласува с КОНЦЕДЕНТА и компетентните 
държавни и общински органи на фаза идейна и техническа, 

инвестиционния проект за концесионния обект; 
2. да представи и съгласува с КОI-ЩЕДЕНТА и компетентните 

държавни и общински органи план за действие при аварийни ситуации и 

залпови замърсявания; 

3. да изготви план за собствен мониторинг, който да съгласува 
с компетентните органи и с КОНЦЕДЕНТА; 

4. да изготви и представи на КОНЦЕДЕНТА цялостна 

инвестиционна програма по години за срока на осъществяване на 

концесията; 

5. да възложи за своя сметка оценка на изградените от 

КОНЦЕДЕНТА съоръжения и принадлежности на техническата 

инфраструктура; 
6. да води и представя на КО!-!ЦЕДЕНТА подробна 

техническа и друга документация, създадена във връзка с 

осъществяването на концесията; 

7. да извърши необходимите действия по създаването и 

поддържането в актуално състояние на специализирана кадастрална карта 



и регис1ър на техническата инфраструктура на обекта на концесията. 

Картата и регистърът се предават на КОНЦЕДЕНТА към датата на 

прекратяване на настоящия договор. 

(3) Всяка геоложка, хидроложка, техническа, екологична и 
друга документация, свързана с обекта на концесията, е собственост на 

КО!-!ЦЕДЕНТА. За срока на концесията документацията се води от 

КОНЦЕСИОНЕР А. 

(4) КО!-!ЦЕДЕНТЪТ е длъжен 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. 

(5) КОНЦЕСИОНЕРЪТ представя на КОНЦЕДЕНТА копия от 
проверените си годишни счетоводни отчети в срок от 1 (един) месец, 
считано от датата на заверката на съответния отчет от регистриран одитор. 

(6) Всички права върху обекти на интелектуална собственост 
- проекти, доклади, документи и други, във връзка с концесията, които са 

собственост на КОНЦЕДЕНТА, не се прехвърлят в полза на 

КОНЦЕСИОНЕРА. КОНЦЕДЕI-IТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА 

или съдейства за предоставянето, когато подобно право принадлежи на 

трето лице, без заплащане от страна на КОНЦЕСИОНЕРА, за срока на 

концесионния договор, безвъзмездно разрешение за пон:лшне на обектите 

на интелектуална собственост до датата на прекратяване на договора. 

12. (1) КОНЦЕДЕНТЪ Т се задължава 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. 

(2) Всички разходи за кандидатстване, издаване, получаване, 
запазване и продължаване действието на всички регистрации, разрешения 

и/или лицензии, които са необходими за осъществяване на концесията, са 

за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА. 

13. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да осъществява концесията, 
като: 

1. действа добросъвестно, като не допуска неправилна 

експлоатация, която може да доведе до загуби за обекта на концесия, 

повреждане на сградите, съоръженията или до икономическа неизгодност 

за бъдещото осъществяване на ползването; 

2. осъществява необходимите дейности по възстановяване и 
поддръжка на сградите и съоръженията при минимални загуби, и 

замърсяване на околната среда, като се спазват нормативните актове за 

правилната и безопасна експлоатация; 



З. не застрашава параметрите на околната среда; 

4. осъществява свързаните с концесията дейности съобразно 
утвърдените със съответните проекти: ред на осъществяване на 

необходимите дейности по възстановяване и поддръжка на сградите и 

съоръженията, както и по ползването на обекта; ограничения и мерки за 

опазване и възстановяване на околната среда; ред и етапност за 

рекултивация на нарушените терени, ако има такива. 

14. КОНЦЕДЕНТЪТ запазва правото на собственост, както и 

всички други права, които изрично не са предоставени на 

КОНЦЕСИОНЕРА, върху обекта на концесията и концесионната 

територия. 

15. КОНЦЕДЕНТЪ Т придобива право на собственост върху 

изградения съобразно възложената концесия строеж - сграда - спортен 

комплекс, от момента на въвеждането на последния в експлоатация. 

16. Рискът за изграждането, респ. евентуалното последващо 

разширяване, реконструкция и/или рехабилитация на обекта на 

концесията тежи върху КОНЦЕСИОНЕРА. 

17. КОНЦЕДЕНТЪТ не носи отговорност пред трети лица и пред 
КОНЦЕСИОНЕРА за щетите, произлезли вследствие изпълнението на 

концесионния договор. 

18. Извършването от КОНЦЕСИОНЕРА на каквато и да било 
друга стопанска дейност, неупомената изрично в чл. 1, ал. 2 от 

концесионния договор без изричното съгласие на КОНЦЕДЕНТА, дава 
основание на последния едностранно да прекрати договора, без да дължи 

обезщетение на КОНЦЕСИОНЕРА, вкл. за направените във връзка с него 

подобрения. 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА. ПОДОБРЕНИЯ 
19. (1) За срока на действие на концесионния договор, 

КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да извърши инвестиционни разходи за 

изграждане на обекта на концесията в размер не по-малко от 26 330 
000,00 /двадесет и шест милиона триста и тридесет хиляди/лева. 

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да изгради и въведе в 
експлоатация обекта на концесията в срок от 36/тридесет и шест/месеца 

от сключване на концесионния договор. 

(3) В 6/шест/-месечен срок от сключването на договора 
КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да представи на КОНЦЕДЕНТА своята 
Инвестиционна програма, в която точно да са фиксирани видът на 

планираните инвестиции, техният размер, заедно с подробна обосновка на 
тяхната ефективност и сроковете за разходването им по календарен 

график. 



( 4) Инвестиционната програма следва да бъде съобразена с 
данните и изискванията, изложени в обявлението за откриване на 

процедурата по предоставяне на настоящата концесия. 

(5) Стойността на направените инвестиции, съобразно 

Програмата по ал. 2, е на риска и за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА и не 

може да се прихваща. 

20. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право на обезщетение за 

направените подобрения. Обезщетението е за сметка на КОНЦЕДЕ!-!ТА и 

неговата стойност е еквивалентна на направените подобрения по 
балансова стойност с необходимите амортизационни отчисления с оглед 

ползването на концесионния обект. 

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да претендира стойността на 
подобренията след изтичане срока на договора или предсрочното му 

прекратяване, доколкото не е предвидено друго в нормативните актове 

или концесионния договор. 

(3) При прекратяване на договора по вина на 

КОНЦЕСИОНЕРА обезщетение за направените подобрения не се дължи. 
(4) Всички подобрения се съгласуват с КОНЦЕДЕНТА 

предварително. За подобрения, които не са съгласувани с КОНЦЕДЕНТА, 
обезщетение не се дължи. 

21. (1) Всички новоизградени елементи на техническата 

инфраструктура в концесионния обект с характер на недвижими вещи 

съобразно правилата на Закона за концесиите и Закона за собствеността, 

стават собственост на КОНЦЕДЕНТА от момента на тяхното изграждане, 

но се ползват от КОНЦЕСИОНЕРА от същия начален момент до 

прекратяване действието на концесионния договор. 

(2) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да прехвърли правото на 
собственост върху свои активи - принадлежности към концесионния 

обект, ако такива са налице, в полза на КОНЦЕДЕНТА, при прекратяване 

на действието на концесионния договор. Това задължение се отнася за 

активите, които не са част от концесионния обект, но чието ползване е 

неразривно свързано с концесията и тяхното непредоставяне би 
затруднило значително предоставянето на следваща концесия от страна на 

КОНЦЕДЕНТА на трето лице и/или ползването на концесионния обект. 
Прехвърлянето на тези активи е за сметка на КОНЦЕДЕНТА, освен в 

случаите на прекратяване на концесионния договор поради виновно 

неизпълнение на задължения на КОНЦЕСИОНЕРА. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА 



22. (1) Без да се ограничават другите негови права, установени с 
концесионния договор, КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право: 

1. на собственост върху гражданските плодове от 
експлоатацията на обекта на концесията; 

2. да преработва плодовете от експлоатацията на обекта на 
концесията, които са негова собственост; 

3. да се разпорежда с плодовете от експлоатацията на обекта 
на концесията, които са негова собственост; 

4. да извършва допълнителни проучвания във връзка с обекта 
на концесията, с оглед осъществяването на неговата нормална 

експлоатация; 

5. да изгражда съоръжения и да извършва необходимите 

подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след 

предварително съгласуване с КОНЦЕДЕНТА и с други заинтересовани 

лица и компетентни органи, ако това е необходимо; 

6. да предприема съответните правни и фактически действия 
за постигане на споразумение с трети лица, чиито права затрудняват или 

препятстват осъществяването на концесията; 

7. да предлага на КОНЦЕДЕНТА, със съответната обосновка, 
да бъдат отчуждавани съседни на обекта имоти, с оглед изгряж)Т.ане на 

нови съоръжения, които ще станат публична общинска собственост. 

(2) Без да се изключват другите негови задължения, 

установени с концесионния договор, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен: 

1. да изпълнява задълженията си по договора с грижата на 
добър търговец; 

2. да не предоставя на трети лица информацията и 

документацията, получена във връзка със сключването, изпълнението и 

прекратяването на концесионния договор; 

3. незабавно да уведомява КОНЦЕДЕНТА за нововъзникнали 
обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната 

на страната и обществения ред, както и за защитени със закон територии и 

обекти; 

4. да спазва нормативните изисквания за опазване на околната 
среда, както и посочените от КОНЦЕДЕНТА; 

5. за срока на концесията да извършва, при възникнала 

необходимост, поетапна рекултивация на нарушени терени, съгласно 

рекултивационна програма, която се изготвя при необходимост и 

представлява неразделна част от концесионния договор; 



6. да финансира и реализира програма за опазване на околната 
среда и възстановяване на нанесените екологични щети в района на обекта 

за срока на концесията; 

7. да съгласува с КОНЦЕДЕНТА всяка актуализация на 

техническия проект за възстановяване и поддържане на сградите и 

съоръженията. Приетият технически проект е неразделна част от 

концесионния договор; 

8. да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна 
експлоатация на обекта технологична, хидроложка, геоложка, техническа 

и друга документация; 

9. да осигури максимално обезпечаване на свързаните с 

концесията работни места, обучение и преквалификация на необходимия 

за експлоатация на обекта персонал. 

1 О. да отрази условията по предходната точка от тази алинея 
във всички договори с подизпълнители; 

11. да обезпечи необходимия контрол върху дейността на 
неговите работници и служители и да следи за евентуални нарушения на 

условията по концесионния договор; 

12. да отговаря за всички действия и/или бездействия на 
неговите представители, работници и служители или други лица, 

назначени и/или наети от него; 

13. да възстанови всички евентуални щети, причинени 

умишлено или по непредпазливост от негови работници и служители; 

14. да изготви и представи за съгласуване с КОНЦЕДЕНТА 
годишна работна програма за осъществяване на свързаните с концесията 

дейности за всяка следваща година. Срокът за предоставяне е 30 ноември 
на предходната година. След съгласуване с КОНЦЕДЕНТА комплексният 

план и работната програма стават неразделна част от концесионния 

договор, а КО:НЦЕСИОНЕРЪ Т е длъжен да изпълнява задълженията, 

произтичащи от тях; 

15. да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни 

обстоятелства, трети лица, посочени от КОНЦЕДЕНТА, да се ползват от 

обекта на концесията. В тези случаи КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на 

обезщетение; 

16. да изготви и съгласува с КОНЦЕДЕНТА и компетентните 
държавни и общински органи План за действие при аварийни си1уации, 

който става неразделна част от концесионния договор; 

17. да използва рационално концесионния обект; 
18. да не допуска нарушаване на обществени интереси и 

законно придобити права; 

,, с 



19. да осъществява при необходимост технологични, 

хидротехнически, водоохранителни, санитарни и други мероприятия; 

20. да осигурява свободен достъп на съответните контролни 
органи при поискване от тяхна страна до концесионния обект и 

документацията, свързана с него, която се намира при КО:f-ЩЕСИОНЕРА; 

21. в края на всяко тримесечие да предава на КОНЦЕДЕНТ А 
отчет за осъществената експлоатация на концесионния обект с подробно 

описание на параметрите; 

22. да застрахова обекта на концесия съобразно разпоредбите 
на закона. 

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА 

23. (1) Без да се ограничават другите негови права, установени с 
концесионния договор, КОНЦЕДЕНТЪ Тима право: 

1. да контролира изпълнението на задълженията на 

КОНЦЕСИОНЕРА по концесионния договор и условията на концесията; 

2. да прекрати едностранно договора за концесия при 

неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на основни задължения или 

при нарушаване на условия по концесията. 

(2) Без да се изключват другите негови задължения, 

установени с настоящия договор, КОНЦЕДЕНТЪТ е длъжен: 

1. да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при 

осъществяване на концесията, съгласно договорените условия, 

включително при своевременно съгласуване на предоставените от 

КОНЦЕСИОНЕР А годишни работни програми; 

2. при възникване на необходимост да отчуждава съседни на 
обекта имоти в хипотезите на чл. 19, ал. 1, т. 7 от настоящия договор; 

3. да осъществява контрол за спазване условията по 

концесията и изпълнение на задълженията по концесионния договор; 

4. да прекрати договора в случай на уведомление от страна на 
КОНЦЕСИОНЕРА за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност 

за националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, 

както и за защитени със закон територии и обекти, ако не се постигне 

споразумение за временно спиране и отстраняване на горепосочените 

обстоятелства и съответно удължаване срока на договора; 

5. да не възпрепятства КОНЦЕСИОНЕРА да осъществява 

правата си по концесията, освен в случаите, уредени в закона или в 

концесионния договор. 



ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА 

24. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предостави на 

КОНЦЕДЕНТА безусловна неотменяема банкова гаранция, издадена от 

банка, одобрена от КОНЦЕДЕНТА, обезпечаваща изпълнението на 

задължителната инвестиционна програма, в размер на 2% /две на сто/ от 
размера на годишната инвестиция по инвестиционната програма за 

съответната година до 30/тридесети/ януари, като при сключване на 

концесионния договор в размер на 2% /две на сто/ от размера 

предвидената инвестиция по инвестиционната програма за съответната 

година. 

(2) След получаване на рюрешение за ползване на обекта 
(Акт 16), внесената от КОНЦЕСИОНЕРА парична гаранция по ал. 1 
подлежи на връщане. 

(3) При неизпълнение на задължението на 

КОНЦЕСИОНЕРА за извършване на задължителните инвестиции, 

КОНЦЕДЕНТЪТ има право да усвои предоставената банкова гаранция. 

(4) Изпълнението на задължението за изпълнение на 

инвестиционната програма се доказва на база на изготвени и предадени от 

КОНЦЕСИОНЕРА доклади за изпълнение на програмата. Докладите се 
представят от КОПЦ12СИО!П2РА на КОНЦЕДЕНТА до 30/тридесети/ 

януари. 

(5) КОНЦЕДЕНТЪТ има право да проверява данните и 
обстоятелствата, отразени в доклада. При констатирани несъответствия 

между доклада и фактическото изпълнение на задълженията по 

инвестиционната програма, КОНЦЕДЕНТЪТ има право да усвои 

банковата гаранция до размера на неизпълнението. 

25. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предостави на 

КОНЦЕДЕНТА парична гаранция във връзка с изпълнението на 

задълженията, свързани с опазване на околната среда /екогаранция/ чрез 

откриване на нарочна сметка в банка, посочена от КОНЦЕДЕНТА, в която 

сметка КОНЦЕСИОНЕРЪТ следва да отчислява ежегодно за целия срок 

на концесията сума в размер 1 000.00 /хиляда/ лева под формата на 

банкова гаранция. 

(2) Сумата следва да се внася до 30/тридесети/ януари на 
текущата година. 

(3) Средствата по този член се натрупват за целия срок за 
действие на настоящия договор. 

( 4) Титуляр на 

КОНЦЕСИОНЕРЪТ. Средствата 

банковата сметка по ал. 1 е 

по специалната банкова сметка 



принадлежат на КОНЦЕСИОНЕРА, като КОНЦЕДЕНТЪТ няма право да 

се разпорежда с тях. 

(5) КОНЦЕСИОНЕРЪТ може и е длъжен да се разпорежда 
и ползва сумата по банковата сметка само за целите, предвидени в ал.1. 

(6) Суми от банковата сметка по ал. 1 се теглят и/или 
превеждат само след предварително писмено одобрение от страна на 

КОНЦЕДЕНТА на направените разходи по представена от 

КОНЦЕСИОНЕРА разписка. 

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРА,КДЕНИЕ 

26. КОНЦЕСИОНЕРЪТ не дължи на КО!-!ЦЕДЕНТА концесионно 
възнаграждение. Концесионното възнаграждение се състои в правото на 

КОНЦЕСИОНЕРА да експлоатира обекта на концесията след неговото 

изграждането и въвеждане в експлоатация. 

ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА, ЗАЩИТЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, 
НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И 
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

27. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да спазва действащото в 
страната законодателство, което урежда проблемите на опазването на 
околната среда и водите, както и всички нормативни актове, които се 

отнасят до националната сигурност, отбраната на страната и обществения 

ред. 

(2) При последващо възникване на опасност за националната 
сигурност и отбраната на страната, за околната среда и защитени със 

закон територии и/или обекти и/или за обществения ред, страните могат 

да променят условията на този договор по взаимно съгласие, както и да 

прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие или едностранно с 

писмено предизвестие от страна на КОНЦЕДЕНТА до КОНЦЕСИОНЕРА 
за прекратяване на договора в тримесечен срок. 

(3) При възникване на опасност по ал. 1 от този член 

КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен незабавно писмено да уведоми 

КОНЦЕДЕI-!ТА. 

28. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да спазва действащото в 

страната законодателство, касаещо опазването на паметниците на 

културата, както и препоръките и указанията на компетентните органи. 

При извършване на строително-монтажни работи, при откриване на 

находки, имащи белезите на паметници на културата, КОНЦЕСИОНЕРЪТ 
трябва да спре временно работа и незабавно да уведоми КОНЦЕДЕНТА за 



това. Двете страни по договора са длъжни да вземат мерки за запазване на 

откритата находка и да уведомят незабавно за нея местния Исторически 

музей и Националния институт по паметниците на културата към 

Министерството на културата. 

ЗАСТРАХОВКИ 

29. (1) КО!-ЩЕСИОНЕРЪТ е длъжен да сключва и поддържа 
застраховки за концесионния обект за целия срок на действие на 
концесионния договор, в съответствие с действащото законодателство и 

добрата практика. 

(2) При застраховането по ал. 1 КОНЦЕСИОНЕРЪТ трябва да 
осигури подходящо застрахователно покритие, отчитайки степента на 

риска. 

(3) Застрахователните договори по ал. 1 се сключват в полза 
на КОНЦЕДЕНТА и са за сметка на КОНЦЕСИОНЕРА. 

30. (1) КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да предявява своевременно 
всички искове по действащите застрахователни правоотношения и да 

събира дължимите обезщетения. 

(2) Застрахователните суми се превеждат в специална 

сметка, посочена от КОНЦЕДЕНТ А, и могат да се разходват с нареждане 

на КОНЦЕДЕНТА само за покриване на щетите по съответното 

застрахователно събитие, за което са изплатени. 

31. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да застрахова своите работници 
и служители, както и дълготрайните материални активи, които са негова 

собственост и са свързани с осъществяването на предмета на концесията. 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯТА 
32. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се определя чрез провеждане на открита 

процедура. 

КРИТЕРИИ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
33. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се определя от следните критерии 

формиращи комплексната оценка на подадената оферта: 
12. предварителен архитектурен проект, включително 

функционални характеристики на обекта на концесия - тежест 1 О 
13. срок на проектиране и въвеждане на обекта в експлоатация -

тежест 20 
14. технически възможности и професионална пригодност -

тежест 10 
15. цена строителството на обекта - тежест 20 
16. срок на концесията - тежест 20 



17. обем и качество на предоставяните услуги в обекта на 

концесия - тежест 1 О 
18. цени на предоставяните услуги -тежест 5 
19. мерки за опазване и изграждане на околната среда - тежест 5 

РАЗМЕР И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА 
УЧАСТИЕ 

34. Определя гаранция под формата на депозит за участие в 

процедурата 526 600.00/петстотин двадесет и шест хиляди и 

шестстотин/лева, платим по IBAN BG36 СЕСВ 9790 3362 1500 00, при 
«Централна кооперативна баика»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на 
Община Варна, в рамките на работното време до 16.00 часа на деня, 
предхождащ датата на провеждане на процедурата. 

35. Документация за участие да се предоставя срещу сумата от 2 
000.00/две хиляди /лева по IBAN BG45 СЕСВ 9790 3162 1500 00, при 
«Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, В!С CECBBGSF на 
Община Варна. 

36. Приема обявление за провеждане на процедура, проект на 
концесионен договор, документация за участие и възлага на Кмета на 

Общината организирането и провеждането й. 

37. Упълномощаnа Кмета на Община Варна да нязначи комисия, 
която да организира и проведе процедурата по предоставяне на концесия, 

съгласно Решение № 4854-2(53)/25.04.2007 г. на Общински съвет - Варна. 

/резултат.и от поиметю яв1-10 гласуване: 

за- 40, против - 3, въздържали се - 1, отсъстват- 7 / 

4855-2. На основание чл. 22, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 15 "Б" от 
Закона за горите, чл. 117, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № РД-7·9300/13/18.04.2007 г., Общински съвет -
Варна допуска да бъде извършена замяна на част от общински имот No 
024001 - частна общинска собственост с АОС № 2635/2003 г., 

представляващ залесена територия/широколистна гора/ в местност 

''Джанавара" землище на кв. "Аспарухово" срещу равностойни имоти от 

държавния горски фонд собственост на Министерството на земеделието и 

горите, както следва: 

,j " • \.,· ,.; 



1. Имот в местност "Баба Алино", землище на кв. "Виница", с
площ 8,097 дка, разположени в отдел 152, подотдел 13 и отдел 152, 
подотдел "Р". 

2. Имот в местност "Сакама дере'', землище на кв. "Галата", с
площ 16,695 дка, разположени в отдел 319, подотдел 4 и част от отдел 320, 
подотдел "5". 

3. Имот № 060504 по пътя за "Аладжа манастир", землище на
кв. '1Виница", с площ 34,246 дка, разположени в отдел 157, подотдел "в". 

4. Имот № 000109 в местност "Амонал", землище на с.
"Звездица", с площ от 2,597 дка, разположени в отдел 285, подотдел "4" и 
отдел 285, подотдел "д". 

Всички имоти от № 1 до № 4 са собственост на 
Министерството на земеделието и горите - държавно лесничейство. 

Кмета на Община Варна да възложи изготвянето на оценки на 
имотите, предмет на замяната. Оценките да бъдат приети от Общински 
съвет преди реализацията на сделката. 

/резултати от поимею-10 яв,ю гласуваJ-1е: 
за - 34, против - О, въздържали се - 1, отсъстват - 16/ 

4856-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-6-9300/51/30.11.2006 г., Общински съвет - Варна открива 
производство за отчуждаване на част от поземлен имот № 994, с площ от 
207 кв.м, по плана на кв.Виница, гр.Варна. 

Съобразно влезлия в сила ПУП-ЗРП, одобрен със заповед № 
Р-64/ 22.04.1998г. върху част от горепосочения имот е предвидено 
изграждане на обект: "Улица с о.т.319 до о.т.52" между кв.кв.2 и 61 в 
кв.Виница - публична общинска собственост. 

Собственици на имота, представляващ част от дворно място с 
площ от 207 кв.м - целият с площ от 2913 кв.м, съгласно НА № 39, том I, 
р. №2340, д.№ 69/1999г.; удостоверение за наследници № 941/Обг. от 
район '1Приморски", са: 

Домна Николова Щерева, ЕГН  -3/6 ид.ч. 
Марийка Янева Тодорова, ЕГН  - 1/6 ид.ч. 
Димитричка Тодорова Георгиева, ЕГН  - 1/6 ид.ч. 
Николай Тодоров Николов, ЕГН  -1/6 ид.ч. 
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Пазарната стойност на описания имот, определена от 
лицензиран оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 3285 (три хиляди 
двеста осемдесет и пет) лева без ДДС. 

За осъществяване на горното мероприятие има издадена 
скица № 1978/08.06.2004г. и презаверена на 06.11.2006 гад. от отдел "Ки 
Р" при Община Варна. 

Община Варна дължи парично обезщетение на 
собствениците в размер на 3285 (три хиляди двеста осемдесет и пет) лева 
без ДДС, определено от лицензиран оценител чрез изготвяне на пазарна 
оценка. 

Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал. 2 
от ЗОС издаването на 
собствениците по реда 
настоящото решение. 

заповед за отчуждаване и връчването й на 
на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на 

/резултати от пошненно явно гласуване: 
за - 35, против - О, въздържали се - 1, отсъстват - 16/ 

4857-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-6-9300/51/30.11.2006 г., Общински съвет - Варна открива 
производство за отчуждаване на част от поземлен имот No 991, с площ от 
140 кв.м, по плана на кв.Виница, гр.Варна. 

Съобразно влезлия в сила ПУП-ЗРП, одобрен със заповед № Р-64/ 
22.04.1998г. върху част от горепосочения имот е предвидено изграждане 
на обект: "Улица с о.т.319 до о.т.52" между кв.кв.2 и 61 в кв.Виница -
публична общинска собственост. 

Собственици на имота, представляващ част от дворно място 
с площ от 140 кв.м - целият с площ от 171 О кв.м, съгласно ДДД No 201, 
том XVI, р. № 17995 /2002г., са: 

Димитър Тодоров Димитров, ЕГН  - 1/2ид.ч. 
Мария Тодорова Янева, ЕГН  - 1/2 ид.ч. 

Пазарната стойност на описания имот, определена от 
лицензиран оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 2 274(две хиляди 
двеста седемдесет и четири) лева без ДДС. 



За осъществяване на горното мероприятие има издадена 
скица № 1978/08.06.2004 г. и презаверена на 06.11.2006 год. от отдел "К и 
Р" при Община Варна. 

Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците 
в размер на 2274(две хиляди двеста седемдесет и четири) лева без ДДС, 
определено от лицензиран оценител чрез изготвяне на пазарна оценка. 

Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 
от ЗОС издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на 
собствениците по реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на 
настоящото решение. 

/резултати от поиметtо яв,ю гласуване: 

за - 35, против - О, въздържали се - О, отсъстват- 16/ 

4858-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-6-9300/51/30.11.2006 г., Общински съвет-гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на част от поземлен имот No 993, с площ от 
90 кв.м, по плана на кв.Виница, гр.Варна. 

Съобразно влезлия в сила ПУП-ЗРП, одобрен със заповед № Р-64/ 
22.04.1998г. върху част от горепосочения имот е предвидено изграждане 
на обект: "Улица с о.т.319 до о.т.52" между кв.кв.2 и 61 в кв.Виница -
публична общинска собственост. 

Собственици на имота, представляващ част от дворно място с 
площ от 90 кв.м - целият с площ от 1330 кв.м, съгласно НА No 192, том I, 
р.№1322, д.№ 192 /1998 г., са: 

Стефан Маринов Димитров, ЕГН  - 1/4ид.ч. 
Радка Маринова Душева, ЕГН  - 1/4 ид.ч. 
Фотина Стоянова Панайотова, ЕГН  - У, ид.ч. 
Пазарната стойност на описания имот, определена от 

лицензиран оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 1578 (хиляда 
петстотин седемдесет и осем) лева без ДДС. 

За осъществяване на горното мероприятие има издадена 
скица № 1978/08.06.2004г. и презаверена на 06.11.2006 год. от отдел "К и 
Р" при Община Варна. 



Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците 
в размер на 1578 (хиляда петстотин седемдесет и осем) лева без ДДС, 
определено от лицензиран оценител чрез изготвяне на пазарна оценка. 

Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 
от ЗОС издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на 
собствениците по реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на 
настоящото решение. 

/резултати от поzt.А'1енно яв1-10 гласува1-1е: 
за-38, против - О, въздържали се -0, отсъстват- 13/ 

4859-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-6-9300/51/30.11.2006 г., Общински съвет-гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на част от поземлен имот № 992, с площ от 
97 кв.м, по плана на кв.Виница, гр.Варна. 

Съобразно влезлия в сила ПУП-ЗРП, одобрен със заповед № 
Р-64/ 22.04.1998г. върху част от горепосочения имот е предвидено 
изграждане на обект: "Улица с о.т.319 до о.т.52" между кв.кв.2 и 61 в 
кв.Виница - публична общинска собственост. 

Собственик на имота, представляващ част от дворно място с 
площ от 97 кв.м - целият с площ от 1420 кв.м, съгласно НА № 39, том I, 
р.№747, д.№ 201 /1998г., саморъчно завещание от 01.Об.2000г., е: Радка 
Маринова Душева, ЕГН  

Пазарната стойност на описания имот, определена от 
лицензиран оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 1664 (хиляда 
шестстотин шестдесет и четири) лева без ДДС. 

За осъществяване на горното мероприятие има издадена 
скица № 1978/08.06.2004г. и презаверена на 06.11.2006 год. от отдел "К и 
Р" при Община Варна. 

Община Варна дължи парично обезщетение на 
собственичката в размер на 1664 (хиляда шестстотин шестдесет и четири) 
лева без ДДС, определено от лицензиран оценител чрез изготвяне на 
пазарна оценка. 

Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 

от ЗОС издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на 
собствениците по реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на 
настоящото решение. 

/резултати от поuJнен1-10 яв1-10 гласуване: 
за -34, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 17 / 



4860-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-6-9300/51/30.11.2006 г., Общински съвет-гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на част от поземлен имот № 990, с площ от 
127 кв.м, по плана на кв.Виница, гр.Варна. 

Съобразно влезлия в сила ПУП-ЗРП, одобрен със заповед No 
Р-64/ 22.04.1998г. върху част от горепосочения имот е предвидено 
изграждане на обект: "Улица с о.т.319 до о.т.52" между кв.кв.2 и 61 в 
кв.Виница - публична общинска собственост. 

Собственик на имота, представляващ част от дворно място с 
площ от 127 кв.м - целият с площ от 1390 кв.м, съгласно НА № 131, том I, 
р.№1308, д.№ 128 /2005г., е: Румен Кирилов Киров, ЕГН  

Пазарната стойност на описания имот, определена от 
лицензиран оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 2016 (две 
хиляди и шестнадесет) лева без ДДС. 

За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица 
№ 1978/08.06.2004г. и презаверена на 06.11.2006 год. от отдел "!( и Р" при 
Община Варна. 

Община Варна дължи парично обезщетение на собственика в 
размер на 201б(две хиляди и шестнадесет) лева без ДДС, определено от 
лицензиран оценител чрез изготвяне на пазарна оценка. 

Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ал.2 
от ЗОС издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на 
собствениците по реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на 
настоящото решение. 

/резултати от пои1нет-1.1-ю явно гласуване: 
за - 36, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 15/ 

4861-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 във 
връзка с чл.25, ал.1 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-6-9300/51/30.1 l.2006 г., Общински съвет-гр.Варна открива 
производство за отчуждаване на част от поземлен имот № 976, с площ от 
297 кв.м, по плана на кв.Виница, гр.Варна. 



Съобразно влезлия в сила ПУП-ЗРП, одобрен със заповед № Р-64/ 
22.04.1998г. върху част от горепосочения имот е предвидено изграждане 
на обект: "Улица с о.т.319 до о.т.52" между кв.кв.2 и 61 в кв.Виница - 
публична общинска собственост. 

Собственици на имота, представляващ част от дворно място 
с площ от 297 кв.м - целият с площ от 1020 кв.м, съгласно Решение No 
1307/03.01.2006г. на ПК-гр.Варна; Удостоверения за наследниди 
№1392/04г., №1437/Обг.от район "Приморски", са: 

Стоянка Иванова Георгиева , ЕГН  - У, ид.ч. 
Анка Иванова Златева (Златинова), ЕГН  - У, ид.ч. Пазарната 

стойност на описания имот, определена от лицензиран оценител чрез 
изготвяне на пазарна оценка е 4713 (четири хиляди седемстотин: и 
тринадесет) лева без ДДС. 

За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
1978/08.06.2004г. и презаверена па 06.11.2006 год. от отдел "К и Р" при 
Община Варна. 

Община Варна дължи парично обезщетение на собственика в 
размер на 4713(четири хиляди седемстотин и тринадесет) лева без ДДС, 
определено от лицензиран: оценител чрез изготвяне на пазарна оценка. 

Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл.25, ап.2 
от ЗОС издаването на заповед за отчуждаване и връчнането й на 
собствениците по реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на 
настоящото решение. 

/резултати от поимеюю явно гласуване: 
за - 40, против - О, въздържали се - 1, отсъстват - 1 О/ 

4862-2. На основание чл. 21„ ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, чл. 137, 
ап.1, т.7 във връзка с чл. 147, ал.1 от ТЗ, чл. 8, ал. 2, т.2 и чл. 11, т.4 от 
"Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху частта на 
Община Варна от капитала на търговските дружества", във връзка с чл. 39, 
ал. 5 от ЗОС и §30 от ПЗР на Закон за държавния бюджет на Република 
България за 2007г. и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-7-9302/29/05.04.2007 г., Общински съвет Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване върху част от имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. "Съборни" № 24, 4 п.р., кв. 130, 
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парцел IV, представляващ осеметажна сграда със застроена площ 577 
кв.м. и дворно място с площ 1400кв.м. - предмет на АОС № 

404/14.10.1997 г., а именно: 
- Втори ета:;1с- ниско тяло - заседателна зала (по схема № 1) 

за съвместно ползване по предложение на управителя на 

"Стоматологичен център-1-Варна"ЕООД; 

- Втори ета:;1с - основна сграда - коридор (№ 2); деловодство 
(№3); 14(четиринадесет) броя работни кабинети ( № 4) и сервизни 

помещения (№5) 
- Шести ema.J1c - основна сграда - помещение "секретари" 

(№1); помещение "архив и секретари" (№2); кабина "призовкари" (№3); 

помещение "адм. секретар, управител сгради, системен администратор" 

(№4) и сервизни помещения (№5), 

в полза на Административен съд-Варна за срок от 1 (една) 
година. 

На основание чл. 141, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет-Варна 
задължава управителя на "Стоматологичен център-1-Варна"ЕООД да 

сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 

описаните помещения, като същия се впише в Службата по вписвания при 

Варненски районен съд към Агенцията по вписвания-София. 

/резултати от nouJv1e1-mo яв1ю гласуване: 
за - 39, против - О, въздържали се - 1, отсъстват- 11/ 

4863-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, 
ал. 2 от ЗОС и във връзка с глава IV от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-94.Т/135/11.04.2007 г., Общински 

съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе търг за 

отдаване под наем на част от имот-общинска собственост, представляващ 

каменна сграда, състояща се от едно помещение със застроена площ 60 
кв.м. и масивна пристройка към нея с площ 21 кв.м., състояща се от 

склад, канцелария и коридор (казан за варене на ракия) (т. 1 по АОС № 
409/07.11.1997 г., находяща се в с. Каменар, кв. 43 - предмет на АОС № 

409/07.11.1997 г. 



Срокът за отдаване под наем на обекта се определя на 5 (пет) 
години, при стартова наемна цена 96,62 лева (деветдесет и шест лева 
шестдесет и две стотинки) без ДДС, определена съгласно чл. 3 от 
"Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг 
за отдаване под наем на общински нежилищни имоти". 

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

/резултати от поил1ет-ю явно гласуване: 

за-36, против -1, въздържали се-О, отсъстват-14/ 

4864-2. 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, предл. 2 във вр. с чл. 97 от 
ffi.JПYPOИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-
9300/9/11.04.2007 г., Общински съвет - Варна дава съгласие да се 
прекрати съсобствеността чрез продажба на земя общинска собственост, 
представляваща 27 (двадесет и седем) м2 идеални части от Урегулиран 
поземлен имот Yilli XIV_5139 с площ 119(сто и деветнадесет)м2 ид. части 
от целият с площ 211 (двеста и единадесет) м2

, при граници на имота: 
УПИ XII1-stз4,s1зs,s1з6,s1з1 (тринадесет-пет хиляди сто тридесет и четири, пет 
хиляди сто тридесет и пет, пет хиляди сто тридесет и шест, пет хиляди сто 
тридесет и седем), ул. "Плевен", УПИ XV.5140 (петнадесет-пет хиляди сто
и четиридесет), УПИ XXVII.5138 (двадесет и седем-петхиляди сто тридесет 
и осем), при следните квоти за съсобствениците: 

части; 
Станислава Колева Иванова, ЕГН                   - 13.50 м2 ид.

Кольо Петров Вълчев, ЕГН  -6.75 м2 ид. части; 
Румянка Петрова Илиева, ЕГН  - 6. 75 м2 ид. части 
За гореописания имот, собственост на Община Варна има съставен 

акт за общинска собственост № 3614/27.01.2006 г. 
Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез 

продажба на часта на Община Варна, представляваща 27 (двадесет и 
седем) м2 идеални части от Урегулиран поземлен имот УПИ XIV_5139

с площ 119( сто и деветнадесет )м ид. части от целият с площ 211 (двеста и
единадесет) м2 по пазарни цени за сумата от 4 900 (четири хиляди и 



деветстотин) 

оценител 

лева без ДДС, определена от лицензиран-експерт 

Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

/резултати om 11ou.мe1-1.1-to явно гласуване: 
за- 35, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 16/ 

4865-2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в изпълнение на 
чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 

№ РД-7-9300/7/11.04.2007 г., Общински съвет - Варна приема "Ред, 

условия и критерии за провеждане на конкурс по документи за избор 
на лицензирани оценители за изготвяне на експертни оценки на 

имоти и вещи - общинска собственост", както следва: 

!. Да се проведе конкурс по документи за избор до 20 лицензирани 
оценители за изготвяне на експертни оценки на имоти и вещи - общинска 

собственост. 

2. Конкурсът да бъде обявен в един местен ежедневник. 
3. Кандидатите следва да отговарят на следните условия: 
а/ физически лица със завършено висше образование 

магистърска степен или да са юридически лица, регистрирани по реда на 

Търговския закон; 

6/ да имат действащ лиценз, издаден от Агенцията за 

приватизация; 

в/ минимум пет години опит в изготвяне на експертни оценки на 

недвижими имоти и движими вещи - обект на разпоредителни сделки, за 

физически лица и за юридически лица, регистрирани по реда на 

Търговския закон. 

4. Комплекта документи за участие на кандидатите трябва да 

съдържа: 

а/ заявление за участие; 
6/ диплом за завършено висше образование - копие, заверено от 

участника; 



в/ документ за самоличност - копие, заверено от участника /за 

физически лица/; 
г/ свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица /оригинал/; 
д/ лиценз издаден от Агенцията за приватизация - копие, заверено 

от участника; 

е/ съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 

производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 

- оригинал /за юридически лица/; 
ж/ БУ ЛСТ АТ - удостоверение от Агенция по вписванията -

оригинал; 

з/ удостоверение за актуална съдебна регистрация - оригинал /за 

юридически лица/; 
и/ удостоверение за липса на задължения по данъчно 

осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 

агенция за приходите /оригинал/; 
к/ удостоверение за липса на задължения по публиl чни вземания 

към Община Варна от дирекция "Местни данъци" /оригинал/; 
л/ служебна бележка за недължими вземания към Община Варна; 

м/ автореференция, съдържаща: 

• списък на оценки на недвижими имоти и движими нещи -
обект на разпоредителни сделки, извършени от оценителя; 

• доказателства за успешно приключили сделки по оценки, 

извършени от оценителя; 

• препоръки, включително от Община Варна за досега 

утвърдените. 

5. Комплектът документи да се представи до 16.30 часа в 14-
дневен срок от публикуване на обявата в Дирекция "Общинска 
собственост", отдел "Общинска собственост", стая №1207 на ХП-я етаж в 

сградата на Община Варна. 
6. Конкурсът да се проведе от 10.00 часа в зала "37" на П-я етаж в 

сградата на Община Варна, от комисия, назначена със Заповед на Кмета 
на Община Варна в 5-дневен срок от изтичане на срока за подаване на 

документите за участие. 

7. За резултатите от проведения конкурс, комисията да изготви 
доклад, който да представи на Кмета на Община Варна за утвърждаване 

със заповед до 20 лицензирани оценители. 

!резултати от пои.меюю яв1ю гласуване: 

за- 35, против -0, въздържали се -0, отсъстват- 16/ 



4866-2. Общински съвет - Варна оттегля от разглеждане 
проекта-решението от ПК "Собственост и стопанство" относно 

утвърждаване на вид и съдържание на декларация за произход на 

средствата на купувача при сключване на договори за разпоредителни 

сделки по реда на ЗОС. 

/за - 28, против - 1, въздържали се - О/ 

4867-2. 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. No РД-7-
9302/8/11.04.2007 г., Общински съвет Варна променя предназначението 
на 4 бр. жилища от фонд "Жилища за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни нужди 11 във фонд "Жилища за 

продажба", както следва: 

ж.к"Вл. Варненчик' бл.401 Вх.6 ет.3 ап. l 05 АОС 4161/ 07 г. 

ж.к "Възраждане" бл.19 Вх. 3 ет.5 ап.61 АОС 4163/ 07 г. 

ж.к "Възраждане" бл. 9 вх. 2 ет.2 ап. 29 АОС 4140/ 07 г. 

ж.к "Младост" бл. 31 вх. Б ет. l ап. 26 АОС 4120/ 07 г. 

/резултати от поимеюю явно гласуване: 

за - 39, против - О, въздържали се - О, отсъстват- 12/ 

4868-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 
от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУ)КНГНПО)!{ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-7-9302/27/02.04.2007 г., Общински съвет -
Варна включва апартамент No 7, от сграда на ул. "Димитър Станчев" No 
7, с площ 88.69 кв.м., ведно с избено помещение с площ 9.94 кв.м., описан 
в АОС № 4219/2007 г. - във фонд "Резервен" 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за- 38, против - О, въздържали се- О, отсъстват- 13/ 



4869-2. 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-7-

9100/150/11.04.2007 г., Общински съвет - Варна прехвърля жилище, 

находящо се в гр. Варна, ж.к. "Младост" бл. 118, вх. lA, ет. 1, ап. 1 -
гарсониера от фонд "Резервен" във фонд ")Килища за настаняване под 

наем на граждани с установени жилищни нужди". 

/резултати от пошненно явно гласуване: 

за-38, против-О, въздържали се-О, отсъстват-13/ 

4870-2. 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-7-

94.Й/16/11.04.2007 г., Общински съвет - Варна прехвърля жилище, 
находящо се в гр. Варна, ул. "Петко Тодоров" № 24, ет. 3, ап. 5 от фонд 
"'Резервен" във фонд "Жилища за настаняване под наем на граждани с 

установени жилищни нужди". 

/резултати от. поиметtо яшю гласуване: 

за- 38, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 13/ 

4871-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 
от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ, Общински съвет - Варна 

определя предназначението на апартамент № 26, разположен на 7 етаж от 
жилищна сграда, находяща се на ул. "Батак" No 3, по плана на 11 п.р. със 
застроена площ 62,90 кв.м, ведно с прилежащата изба № 26 с площ 3,20 
кв.м, описани в АОС № 4210/14.03.2007 г. - като резервно жилище. 

/резултати от поименно яв,ю гласуване: 

за - 36, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 15/ 



4872-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 2 
от НРПУРОИ, Общински съвет -Варна дава съгласие общински имот, 

находящ се на ул. "Д-р Иван Богоров'' № 4, представляващ част от УПИ 
III-10, кв. 17 по плана на 18-ти п.р. на гр. Варна, ведно с част от 

двуетажната сграда, представляваща част от първи етаж на същата със 

застроена площ 109 кв.м, ~ ид. Част от вътрешно стълбище към втори 
етаж и стая в сутуерена под стълбището актуван като публична общинска 

собственост с АОС № 465/01.12.1997 г. да бъде актуван като частна 

общинска собственост. 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на обш,ина Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

/резултати от поимею-ю явно гласуване: 

за- 35, против- 1, въздържали се-О, отсъстват- 15/ 

ЛИ/ЛИ 



J 
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Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№53 
от заседание проведено на 25,04-2007 г, 

по точка трета от дневния ред 

ОТНОСНО: Изслушване на информация от представителя на 

Обшина Варна в Общото събрание на "В и К" ЕАД за проведеното 

заседание на 17,042007 г, 

Докл,: Кр, МАРИНОВ 

Общ брой присъства~цu об·щински съветници - 36 

Общински съвет - Варна прие следното 

РЕШЕНИЕ: 

4873-3. На основание чл, 21, ал, 1, т, 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет - Варна одобрява действията на г-н Красимир Маринов -

представител на община Варна в Общото събрание на "В и К" -ЕАД и 

приема за сведение доклада му. 

/за - 36, против - О, въздържали се - О/ 

ЛИ/ЛИ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№53 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 25.04.2007 г. 
по точка четвърта от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Социални дейности и жилищна политика" относно; 

- отпускане и неотпускане на финансови помощи по молби на 

граждани за задоволяване на социални и битови нужди; 

- отпускане и неотпускане на финансова помощ; 
- осигуряване на 18 /осемнадесет/ броя безименни карти, които 

покриват всички райони на града и прилежащите към общината населени 

места, за транспорт на социалните работници към Дирекция "Социално 

подпомагане" - Варна; 

- даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия на детето 

Иван Маринов Иванов от гр.Варна; 

- отпускане на финансова помощ на младежи с увреждания, които 

участват в Младежка театрална формация "Кой съм аз" към Сдружение 

"Евроинтеграция". 

Докл.: Г. ГОСПОДННОВА - Председател ПК 

"Социални дейности и жилищна политика" 

Об~ц брой присъстващи общински съветтщи - 3 7 
Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

4874-4. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във връзка с чл.17, 
ал.1, т.7 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински съвет 
- Варна № 4774-2/52/16.03.2007 г. и на база социален доклад по чл.27 

ШIЗСП, Общински съвет - Варна отпуска еднократна финансова помощ 

за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 

лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

/резултати от поиметю явно гласуване: 

за-31, против -0, въздържали се - О, отсъстват- 20/ 



4875-4. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във връзка с чл.17, 
ал.1, т.7 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински съвет 
- Варна № 4774-2/52/16.03.2007 г. и на база социален доклад по чл.27
IШЗСП, Общински съвет - Варна не отпуска еднократна финансова
помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови
потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото решение.

/резултати от поиNешю явно глаGувш1е: 
за - 32, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 19/ 

4876-4. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 7 от ЗМСМА Общински съвет - Варна решава да бъдат осигурени 
18 /осемнадесет/ броя безименни абонаментни карти, които покриват 
всички райони на град Варна и прилежащите към Община Варна 
населени места, за транспорт на социалните работници към Дирекция 
"Социално подпомагане" - Варна. Средствата за картите да бъдат 
осигурени от предвидените средства за помощи, отпускани с решение на 
Общински съвет - Варна. 

/резултати от. поимеюю явно гласуване: 
за - 3 5, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 16/ 

4877-4. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.92 от КСО 
и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за отпускане на персонална пенсия 
на детето Иван Маринов Иванов, ЕГН                         от гр.Варна, л ек. "Вл. 
Варненчик", бл. 308, вх.8, ап.151. 

/за- 33, против - О, въздържали се - О/ 



4878-4. На основание чл.21, ал. 1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и 
Направление 5 "Култура", т.12 от Социалната програма на Община 
Варна за 2007г., във връзка с молба с вх.№ СДЛС-7-9907/15/16.03.2007г., 
Общински съвет - Варна дава съгласие да бъдат предоставени еднократни 
финансови помощи в размер на 1 000 лв. на следните лица: 

1. 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 "Евро интеграция", ученичка е - самостоятелна форма на 
обучение в СОУ "Димчо Дебелянов" -гр. Варна; 100% инвалид пожизнено; 
I-ва група чужда помощ 

2.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. 

3. 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 ю" нри Сдружение 
"Евроинтеграция"; студент в Икономически университет - Варна; инвалид 
с 95% трайно намалена работоспособност. 

4.ИВАН ТОНЕВ КЮЧУКОВ -ЕГН                                   гр.Варна
кв."Чайка" бл.22, вх.А, ет.1 О, ап.55- за постигнати творчески успехи. 
Лицето е член на Театрална младежка формация "Кой съм аз" при 
Сдружение "Евроинтеrрация"; ученик е - индивидуална форма на 
обучение в Национално училище по изкуствата "Добри Христов" -
гр.Варна; инвалид със 100% с чужда помощ. 

5.ПЛАМЕНА МАРТИНОВА ЯНКОВА -
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. 

6. ИВАН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТАНОВ , гр.Варна, кв."Възраждане" 
бл. lА, вх.А, ет. 7, ап.19-за постигнати творчески успехи. Лицето е член па 
Театрална младежка формация "Кой съм аз" при Сдружение 
"Евроинтеграция"; ученик във Варненска търговска гимназия "Георги 
Раковски" -гр.Варна; инвалид 100% с чужда помощ. 



7. МИРОСЛАВА ПЕНЧЕВА ЛЮЦКАНОВА  
 гр.Варна, ул."Арх.Дабко Дабков" №6, ап.11- за постигнати творчески 
успехи. Лицето е член на Театрална младежка формация "Кой съм аз" при 
Сдружение "Евроинтеграция"; ученичка; инвалид 99,35% с 
чужда помощ. 

ЛИ/ЛИ 

/резултати от поименно явно гласуване: 
за - 3 7, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 14/ 

-- ., 

;::!\. -�·-'-/ /\\,, 
1
/}ТРЕДСЕДА1ТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
,i . .' { ,. \.\\ 
•1 : 1 <'iB А]'_НЛс:::. · 

\,\ 7с,jг-- /Б. ГУЦАНОВ/ 
,, J ·. 

; '''i./
" ; 



Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№53 
от заседание проведено на 25.04.2007 г. 

по точка пета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разгле)Iщане на предложение за решение от 

Председателя на Общински съвет - Варна относно отмяна на решение на 

ОбС № 2842-6(36)/21.12.2005 г. 
Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

06щ брой присъстващи об~цш1ски съветници - 35 

Общински съвет - Варна прие следното 

РЕШЕНИЕ: 

4879-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отменя свое решение No 
2842-6(36)/21.12.2005 г. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна 

възлага на Кмета на община Варна да предприеме необходимите действия 

по изпълнение на настоящото решение. 

/за- 35, против - О, въздържали се - О/ 

ЛИ/ЛИ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№53 

Препис-извлечение/ 

ВАРНА 

от заседание проведено на 25.04.2007 г. 
по точка шеста от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия за 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 

- приемане на решение за премени по приходната част на 

Годишния план за приватизация за 2007 г.; 
- приемане на решения за откриване на процедури за 

приватизация на обектите по приходната част на Годишния план за 

приватизация за 2007 г.; 
- следприватизационен контрол, относно определяне на 

комисия за проверка на ангажиментите по приватизационен договор от 

2003 г. 
Докл.: Д. ГАБРОВСКА- Председател на Комисия 

за приватизация и следприватизационен контрол 

Общ брой присъства~ци оби1и11с1<и съветници- 37 
Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИ Я: 

4880-6. 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 2007г. /приет с 
решение №4796-5/52/16.03.2007г./: 

Общински съвет - Варна допълва т.ПI - "От реализиращи се 

сделки към 31.12.2007г." на приходната част на Годишния план за 

приватизация за 2007г. с нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, 

кв.Галата, ул."Капитан I-ви ранг Георги Купов" No37 - ресторант по АОС 

№ 681/25.06.1998 г. 

/резултати от nou;vтe1-1110 яв1-tо гласуваl-lе: 

за- 37, против-О, въздържали се-О, отсъстват- 14/ 

.'1' ' - /,, 



4881-6-1. 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."Чайка", бл.34, по АОС No 
59/07 .02.1997г. и представляващ снек - бар, намиращ се в лявата част на 

подблоковото пространство на осеметаж:ен жилищен блок със застроена 

площ 138,15кв.м., заедно с 3,03% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж. 

4881-6-2. 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 №59/07 .02. l 997r., 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 ЕТ "Ренита -Таня Панайотова" /лицензиран оценител/. 

/резултати от поzиv1еюю явно гласуване: 

за - 3 7, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 14/ 

4882-6-1. 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."Чайка", бл.28, по АОС 
№669/12.06.1998г. и представляващ ателие, дял "Б", разположено в 
източната част на първи етаж от осеметажен жилищен блок със застроена 

площ 24,22кв.м. и 0,5442% идеални части от общи части и от правото на 
строеж. 

4882-6-2. 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 Nо669/12.06.1998г., като възлага на 

Кмета на Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 

- за изготвяне па анализ на правното състояние Иван Василев 

Карабоев /правоспособен юрист/; 
- за изготвяне на приватизационна оценка и информационен 

меморандум ЕТ "Макен - Марин Михайлов" /лицензиран оценител/. 

/резултати от поимеюю яв1-10 гласуване: 

за- 33, против - О, въздържали се-О, отсъстват- 18/ 

4883-6-1. 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", No 24, по 
АОС №764/24.07.1998г. и представляващ гараж №7 със застроена площ 

17, J бкн.м ., 1 О, 9878% идеални части от общите части и правото на строеж. 
4883-6-2. 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 No764/24.07.1998r., като възлага па 
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 Пенка Йорданова Димитрова /лицензиран оценител/. 

/резултати от поимет-ю яв1-10 гласуване: 

за - 34, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 17 / 



4884-6-1. 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 па нежилищен имот, 

находящ се в гр.Варна, ж.к."Възраждане" между бл.53 и бл.52 и 

представляващ магазин за хранителни стоки /незавършено строителство/ 
със застроена площ 38,1 Sкв.м. 

4884-6-2. 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 

нежилищен имот магазин за хранителни стоки /незавършено 
строителство/, 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 Петка Димитрова Христова /лицензиран оценител/. 

/резултати от поимешю явно гласуване: 

за- 35, против -0, въздържали се - О, отсъстват- 16/ 

4885-6-1. 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, кв.Галата, ул."Капитан I-ви ранг 
Георги Купов", №37, по ЛОС №681/25.06.1998г. и представляващ ресторант 

на първи етаж от двуетажна сграда със застроена площ 194,бОкв.м., три 

броя изби и стълбище с обща площ 51,35кв.м. и 42,38% идеални части от 
обш.ите части на сградата и от правото на строеж. 

4885-6-2. На основание чл.11, ал.1, и във връзка с чл.5, ал.2, т.5 от 
1-!ВИДСППСКВПП 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 №681/25.06.1998г., 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 "Галакт" ЕООД /лицензиран оценител/. 

/резултати от поиметто явно гласуване: 

за - 33, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 18/ 

4886-6. На основание чл.21, ал.!, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.3 от ЗПСК 
във връзка с подадена молба №ОС..З-9200/64127.03.2007г. от "Астрея 

Трейд" ЕООД и приватизационен договор №ОС-3-9200/64/08. J О.2003г., 
Общински съвет - Варна реши: 

Определя комисия за следприватизационен контрол на поетите с 

приватизационен договор №ОС-3-9200164/08.10.200Зг. задължения на 

купувача "Астрея Трейд" ЕООД в състан: председател - Диана Габровска, 

членове: Бранимир Балачев, Десислава Калоянова, Красимир Маринов и 

Петко Бойновски; резервни '-шенове: Диан Даскалов и Иван Иванов. 

/резултати от поимею-tо явно гласуване: 

за-33, против -0, въздържали се -0, отсъстват- 18/ 

ЛИ/ЛИ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№53 

Препис-извлечет-tие! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 25.04.2007 г. 
по точка седма от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Финанси и бюджет" относно: 

- закупуване и монтиране на електронно-информационно табло за 

"ДКС"ЕАД гр. Варна; 

- внасяне на средства от наеми на нежилищни имоти на общински 

търговски дружества и на други дружества в приход на Община Варна; 

- създаване на нов чл. 1 бА към "Методика за определяне на стартови 
и базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински 

нежилищни имоти", приета с решение на Общински съвет - Варна № 121-
4/8/23.02.2000 г.; 

- опрощаване на държавни вземания; 

- опрощаване на такса битови отпадъци. 
Докл.: Ст. ГОСПОДИНОВА 

Председател ПК "Финанси и бюджет" 

Общ брой присътващи общинстш съвептици - 33 
Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

4887-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 54, ал. 3 от ЗМСМА 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. No РД-7-

2600/149/11.04.2007г., Общински съвет - Варна дава съгласие да се закупи 

и монтира електронно-информационно табло в зала "Конгресна", "Дворец 

на културата и спорта" ЕАД, гр. Варна, за сума в размер до 250 000 лв., 
със средства, финансирани от Бюджета на Община Варна, одобрени в 
дейност 629, § 51-00 -100 000 лв. и дейност 898, § 52-00 - 150 000 лв. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за - 32, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 19/ 



4888-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 7, т. 4 от 
Закона за общинските бюджети /ЗОБ/ във връзка с изпълнението на 

Приходната част на Бюджет 2007 г. и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. РД-7-9302/32/11.04.2007 г., Общински съвет- Варна 

реши: 

1. Едноличните търговски дружества с общинско имущество, 

отдали под наем предоставените им застроени или незастроени 

недвижими имоти, внасят 50 на 100 от получения наем в общинския 

бюджет. 

2. За имоти, отдадени под наем от смесени дружества с 

Общинско участие в капитала, в общинския бюджет се внасят 50 на 100 
от наема, съответстващ на общинското участие в капитала на 

дружеството. 

3. Общинските лечебни заведения - еднолични търговски 

дружества, прилагат чл. 105, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, 
според който постъпленията от наеми остават изцяло в заведението и 

могат да се използват само за финансиране на лечебна дейност и за 

инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност. 

4. Вноските по т. 1 и т. 2 се правят в 10 дневен срок от всяко 
получаване на суми по наемния договор. 

5. Невнесените суми до момента за 2007r. се внасят в приход на 
бюджета в едномесечен срок от приемане на настоящето решение. 

6. Точка 1 от настоящото решение да не се прилага за "ДКС" 
ЕАД, "Пазари" ЕАД и ")Килфонд" ЕООД. 

/резултати от поиментю явно гласуване: 

за - 31, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 20/ 

4889-7. На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 23 във 
връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна създава 
нов член 1 бА към "Методика за определяне на стартови базисни цени при 
обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти", 
приета с решение на Общински съвет - Варна № 121-4/8/23 .02.2000г., със 
следния текст: 



"Базисната наемна цена за един астрономически час за ползване на 

Репетиционната зала в сградата на "Обреди" ЕООД се определя на 20 лв. 
/без ДДС( 

"Базисната наемна цена се коригира с коефициент за инфлация, 

съобразно месечния бюлетин на Национален статистически институт 

/HCW, като до 5 /пет/% инфлация или дефлация не се извършва корекция. 
Над посочената граница се издава Заповед на Кмета на Община Варна за 

корекция на БНЦ." 

/за- 33, против - О, въздържали се - О/ 

4890-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка 
с молба вх. № 94-ОО-4721/11.12.2006 г. и писмо вх. № ОС-6-

9910/39/15.02.2007 г. от Администрацията на Президентството на РБ, 

Общински съвет - Варна предлага на Президента на Република България 

!ta опрости задължението на ДОБРИНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА от гр. 

Варна, ул. "Проф. Марин Дринов" № 62, ап. 13. 

/за- 33, против - О, въздържали се - О/ 

4891-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка 
с молба вх. № 94-ОО-4294/16.11.2006 г. и писмо вх. № ОС-6-

9910/36/22.02.2007 г. от Администрацията на Президентството на РБ, 

Общински съвет - Варна предлага на Президента на Република България 

!l" 11с се 011рости задължението на ПЛАМЕН СТОЯНОВ СТОЯНОВ от гр. 
Варна, ул. "Люляк" № 12, ет. 8, ап. 68. 

/за- 33, против - О, въздържали се - О/ 

4892-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-6-2600/105/27.12.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освоболщава "Родни Балкани" ЕООД от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. "Ген. Гурко" № 80/82, ет. 2. 

/за- 33, против - О, въздържали се - О/ 

I . 



4893-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-б-2600/95/21.11.2006 г., 

Общински съвет Варна не освобождава "Милена" ЕООД, 

представлявано от управителя Кирил Иванов Ангелов от заплащане на 

дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, находящ се в гр. 
Варна, бул. "Христо Ботев" № 3. 

/за - 32, против - О, въздържали се - О/ 

4894-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията па 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-б-9908/9/06.11.2006 г., 
Общински съвет - Варна не освобождава "Икономически университет

Варна" от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за 
имот, находящ се в гр. Варна, бул. "Княз Борис l" № 77. 

/за- 32, против - О, въздържали се - 1/ 

4895-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-6-2600/90/26.10.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава "Августин Пейчинов" ЕООД от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, к.к. "Чайка", спирка Журналист. 

/за - 32, против - О, въздържали се - О/ 

4896-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-6-2600/70/24.07.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава "Инковес" ЕООД от заплащане 

на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. "Ген. Столетов", No 90, ап. 6. 

/за- 33, против - О, въздържали се - О/ 



4897-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с жалба с вх. № ОС-6-94.П/25/19.12.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Пенка Иванова Ловджиева от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 r. за имот, 
находящ се в гр. Варна, )IC.K. ''Чаталджа", бл. 15, вх. Г, ап. 41. 

/за- 33, против - О, въздържали се - О/ 

4898-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-б-94.В/35/\9.12.2006 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Вергииия Ангелова Ганева от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" № 121, бл. 42, вх. Б, 
ап. 31. 

/за - 32, против - О, въздържали се - О/ 

4899-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-7-9302/7/12.01.2007 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Евгений Кирилов Русев от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 r. за имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. "Цани Гинчев" No 8, ет. 3, ап. 7. 

/за - 33, против - О, въздържали се - О/ 

4900-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-7-94.П/1/09.01.2007 г., 

Общински съвет - Варна не освобож,~хава Пламен Тодоров Атанасов от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. "Поп Харитон" № 71, ет. 6, ап. 11. 

/за - 32, против - О, въздържали се - О/ 



4901-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ОС-7-94.Н/2/09.01.2007 г., 

Общински съвет - Варна не освобождана Николинка Йорданова Георгиева 
от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. "Поп Харитон" № 71, ет. 6, ап. 11. 

/за- 35, против- О, въздържали се- О/ 

4902-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД-7-94.Б/13/06.02.2007 г., 

Общински съвет - Варна не освобождшш Бистра Борисова Стоянова от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. "Божур" № 12. 

/за- 35, против - О, въздържали се - О/ 

4903-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД-7-94.И/19/09.02.2007 г., 

Общински съвет - Варна не освобо,кдава Ивелина Борисова Гюрова от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. "Божур" № 12. 

/за- 35, против - О, въздържали се-О/ 

4904-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № РД-7-94.Р/26/19.02.2007 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Румяна Николова Стоянова от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. "Божур" No 12. 

/за - 35, против - О, въздържали се - О/ 



4905-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ООР-7-9303/1/05.03.2007 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Румяна Йорданова Павлова от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, местност "Каракьой" район Младост. 

/за- 32, против - О, въздържали се - О/ 

4906-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с молба с вх. № ООР-7-9303/1/05.03.2007 г., 

Общински съвет - Варна не освобожлава Пепа Кънева Костадинова от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, местност "Каракьой" район Младост. 

/за- 32, против - О, въздържали се - О/ 

4907-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с жалба с вх. № OC-7-94.fI/10/21.03.2007 г., 
Общински съвет - Варна не освобождава Павлин Иванов Симеонов от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2006 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, ж.к. Изгрев. 

/за- 32, против - О, въздържали се - О/ 

4908-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с жалба с вх. № ОС-7-94.Х/7/22.03.2007 г., 
Общински съвет - Варна не освобождава Христо Иванов Христов от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2007 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, ул."Константин Илиев No5. 

/за - 32, против - О, въздържали се - О/ 

4909-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с жалба с вх. № ОС-7-2600/23/22.03.2007 г., 



Общински съвет - Варна ле освобождава "Галатекс" АД, представлявано 

от Станислав Николаев Василев и Елена Тодорова Стоянова от заплащане 

на дължимата такса за битови отпадъци за 2007 г. за имот, находящ се в 
гр. Варна, кв. Аспарухово, ул."Г. Стаматов" No 1. 

/за- 32, против - О, въздържали се - О/ 

4910-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и 
администрирането па местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с жалба с вх. № МД-6-94.Е/4/28.03.2007 г., 

Общински съвет - Варна не освобожлава Елена Петрова Стоянова от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2007 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, ж.к. "Младост", бл. 150, вх. 6, ап. 8, магазин ул. 
"Генерал Цимерман" №55. 

/за- 32, против - О, въздържали се - О/ 

4911-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с жалба с вх. № М.1\-6-9303/97 /22.02.2007 г., 

Общински съвет - Варна не освобождава Стефан Василев Иванов от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2007 г. за имот, 

находящ се в гр. Варна, местност "Салтанат" № 25. 

/за - 32, против - О, въздържали се - О/ 

4912-7. На основание чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Варна и във връзка с жалба с вх. № МД-6-9303/97 /22.02.2007 г., 

Общински съвет - Варна не осnобождава Ивелина Димитрова Иванова от 

заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2007 r. за имот, 
находящ се в гр. Варна, местност "Салтанат" № 25. 

/за- 32, против - О, въздържали се - О/ 

ЛИ/ЛИ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№53 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 25.04.2007 г. 
по точка осма от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Здравеопазване'' относно: 

- отпускане и неотпускане на финансова помощ; 
- реализиране на програмата за развитие на здравеопазването в 

Община Варна. 

Докл.: Бр. БАЛАЧЕВ - Председател 

ПК "Здравеопазване" 

Общ брой присъстваиtи общински съветници 34 
Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

4913-8. На основание чл.21, ап. 1, т. 6 и т. 23 uъn nрт,зка с гш.17, 
ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с решение на Общински 
съвет - Варна № 4774-2/52/16.03.2007 г. и на база здравен статус, 

Общински съвет - Варна отпуска финансови средства за лечение на 

лицата, посочени в приложение към настоящото решение 

/резултати от поимеюю явно гласуване: 

за- 34, против -0, въздържали се- О, отсъстват- 17/ 

4914-8. На основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, 
ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с решение на Общински 
съвет - Варна № 4774-2/52/16.03.2007 г. и па база здравен статус, 

Общински съвет - Варна не отпуска финансови средства за лечение на 

лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

/резултати от поиметю явно гласуване: 

за- 33, против - О, въздържали се - О, отсъстват - 18/ 

лwли 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№53 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 25.04.2007 г. 
по точка девета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Образование" относно: 

- определяне парична награда за носителите на Награда "Варна" в 

сферата на науката и висшето образование; 

- учредяване на стипендия на името на Димитър Ефендулов; 
- приемане на Статут за стипендия на името на Димитър Ефендулов; 

Докл.: Д. ДАСКАЛОВ - Председател 

ПК ''Образование'' 

Общ брой присъстtющи общински с1,вет11ици - 35 

Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

4915-9. На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, 
т.3 от ЗМСМА, т.2.11 от Статута за присъждане на награда "Варна" в 

сферата на науката и висшето образование и по предложение на 

председателя на ПК "Образование" Диан Даскалов, Общински съвет 

Варна определя парична награда за носителите на Награда "Варна" в 

сферата на науката и висшето образование, както следва: 

- индивидуална награда в размер на 1 000 лв. 
- колективна награда в размер на 2 000 лв. 

/за-35, против-О, въздържали се-О/ 

i J 



4916-9. На основание чл.21. ал.1, т.23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 
от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. No О-7-
9303/19/26.02.2007 г., Общински съвет-Варна решава: 

1. Учредява стипендия "Димитър Ефендулов" за докторска 

аспирантура в областта на българската филология. 
2. Приема "Статут на стипендия Димитър Ефендулов", 

съгласно приложение. 

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

ЛИ/ЛИ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№53 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 25.04.2007 г. 
по точка десета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Култура, вероизповедания, медии" относно: 

- изменяне на чл.чл. 5, 6, 7, 8 и отмяна на Заключителните 
разпоредби на "Правила за осигуряване достъпа на гражданите на Варна 

до произведенията на изкуството и културата" приети с решение No 44 3-4 
по Протокол No 11/28.04.04 r., съгласно приложение No 1; 

- приемане на Разпределение на § 43, Мероприятие "Дейности по 
културата", "Оперно-филхармонично дружество" от Бюджет на Община 

Варна за 2007 г., функция Култура, съгласно приложение № 1; 
- утвърждаване на решение прието с протокол № 92/27.03 .2007 г. 

на ПК "К ултурн, нt:роизповедания, медии" за финансиране па Проекти по 

§ Нови форми от бюджета на функция Култура за 2007 г., съгласно 

Принципи за финансиране на проекти в културата и изкуството приети с 

решение № 1495-9 по Протокол № 23/09.02.2005 г., съгласно приложение 
No 2; 

- утвърждаване на решение прието с протокол No 93/05.04.2007 г. 
на ПК "Култура, вероизповедания, медии" за финансиране на Проекти по 

§ Производство на културни продукти, съгласно приложение No 3. 
Докл.: П. АНЧЕВ - Председател ПК 

"Култура, вероизповедания, медии" 

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

РЕШЕНИЯ: 

4917-10-1. На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Варна отменя досегашния текст на чл. 

5, 6, 7 и 8 и приема нови текстове на посочените членове от "Правила за 
осигуряване достъпа на гражданите на Варна до произведенията на 

изкуството и културата", както следва: 



Чл. 5 ( нов текст) При изготвянето на бюджета за текущата година, 
Общинският съвет определя културните институти, импресарските 

агенции, творческите организации, издателствата и др., които със 

съдействието на Община Варна ще осигуряват безплатния или с 

намаление достъп на гражданите на Варна до произведенията на 

изкуството и културата; 

Чл. 6 (нов текст) Кметът на Общината сключва договори с 

утвърдените от Общинския съвет културни институти, импресарски 

агенции, творчески организации, издателства и др. В договорите се 

записва задължението им да осигурят безплатно или с намаление дос1ъпа 

на гражданите на Варна до произведенията на изкуствата срещу 

фиксирания размер на средствата, които Община Варна ще им предостави 

през текущата година; 

Чл. 7. (нов текст). Списъкът с представленията, концертите и др. 
прояви се договаря конкретно за всеки месец или тримесечие между 

Кмета на Общината и определените от Общинския съвет и сключили 

договори с Общината културни институти, импресарски агенции, 

творчески организации, издателства и др. 

Чл. 8. (нов текст) Средствата по параграф "Оперно

филхармонично дружество" могат да бъдат изразходвани за други цели 
извън посочените в тези Правила само с решение на Общинския съвет. 

/за - 33, против - О, въздържапи се - О/ 

4917-10-2. На основание чл. 21, ап. 2, във връзка с чл. 17, ап. 1, т. 5 
от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отменя изцяло § 1 и § 2 от 

Заключителните разпоредби на "Правила за осигуряване достъпа на 

гражданите на Варна до произведенията на изкуството и културата" 

приети с решение № 443-4 по Протокол № 11/28.04.04 г. Досегашният § 3 
от "Правила за осигуряване достъпа на гражданите на Варна до 

произведенията на изкуството и културата" става § 1. 
/за- 35, против - О, въздържали се - О/ 



4918-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 
17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Варна приема 

Разпределение на § 43, Мероприятие "Дейности по културата", "Оперно
филхармонично дружество" от Бюджет на Община Варна за 2007 г., 

функция Култура, съгласно приложение № 1. 
/резултати от поиметю явно гласуване: 

за - 35, против - О, въздържали се - 2, отсъстват- 14/ 

4919-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 във връзка с чл. 
17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и във връзка с "Принципи за финансиране на 
проекти в културата и изкуството", приети с решение № 1495-9 по 
Протокол № 23/09.02.2005 г., Общинският съвет - Варна утвърждава 

решение на ПК "Култура, вероизповедания, медии", прието с протокол No 
92/27.03.2007 г., т. 3 от дневния ред, с което е одобрен Списък на 

творческите проекти, които ще бъдат финансирани от § "Нови форми" от 
бюджета на Община Варна за 2007 г., функция "Култура", съгласно 

приложение No 2. 

/резултати от поил,,енно явно гласуване: 

за - 3 5, против - О, въздържали се - 4, отсъстват - 12/ 

4920-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 
17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет - Варна утвърждава Списък 

на творческите проекти, които Община Варна ще финансира от § 
"Производство на културни продукти" от бюджета на Община Варна за 

2007 г, функция "Култура", съгласно приложение № 3. 

/резултати 0111 пои.мет-ю явно гласуване: 

за- 34, против -0, въздържали се-О, отсъстват- 17/ 

ЛИ/ЛИ 

• 



Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№53 
от заседание проведено на 25.04.2007 г. 
по точка единадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Благоустройство и комунални дейности" относно: 

- отмяна на решение № 4648-4 по Протокол № 50/24.01.2007 г.; 
- приемане на квотите за разпределение на средствата по райони и 

населени места за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, приети 

с Решение на Общински съвет - Варна № 2589-8 по Протокол № 

45/09 .04.2003 г., да се прилагат и за 2007 г. 
Докл.: Р. РАДЕВ Председател ПК 

"Благоустройство и комунални дейности" 

Общ брой присъстващи общински съвеп11-1ици - 34 

Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

4921-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
6 от ЗМСМА, Общински съвет - Варна отменя свое решение № 4648-4 по 
Протокол № 50/24.01.2007 г. 

/за - 34, против - О, въздържали се - О/ 

4922-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 
от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, Общински съвет - Варна приема квотите 

за разпределение на средствата по райони и населени места за дейностите по 

сметосъбиране и сметоизвозване, приети с Решение на Общински съвет -
Варна № 2589-8 по Протокол № 45/09.04.2003 г., да се прилагат и за 2007 г., 
както следва: 



• район "Одесос" 

• район "Приморски" 

• Район "Младост" 

• Район "Вл.Варненчик" 

• Район "Аспарухово" 

• Тополи 

• Казашко 

• Звездица 

• Каменар 

• Константинова 

/за - 34, против - О, въздържали се - О/ 

лwли 

.. ,.,-· 

Квота в 0/о 

23,44 
28,25 
19,05 
12,10 
14,59 
0,79 
0,10 
0,24 
0,52 
0,92 

ОБЩО: 100,00 °/о 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№53 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 25.04.2007 г. 
по точка дванадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Младежки дейности и спорт" относно: 

- приемане на "Статут за определяне на годишна поименна награда на 
Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения"; 

- допълване състава на Областния съвет по наркотични вещества, 

приет от Общински съвет - Варна с решение № 4677-11 по Протокол 
50/24.01.2007 г. 

Докл.: Т. МУТАФОВ - Председател ПК 

"Младежки дейности и спорт" 

Общ брой присъспию~ци обищнски съветници - 36 
Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

4923-12. На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл.15, ал.3 от 
Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по 

наркотичните вещества и по предложение на Кмета на Община Варна с 

вх.№ РД-7-9302/26/19.03.2007г., Общински съвет - Варна включва в 

състава на Областния съвет по наркотични вещества, определен с решение 

на Общински съвет- Варна № 4677 - 11 по Протокол 50 от 24.01.2007 г., 
следните лица: 

1. Ана Конукова - Началник "Отдел за закрила на детето", 

Дирекция "Социално подпомагане" - Варна. 

2. Лилия Мирева - Началник отдел "Варна", Главна Дирекция 

"Контрол по правата на детето". 

/за- 36, против - О, въздържали се - О/ 

,' / (J_ ' . ,, r ,.,. 



4924-12. На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, 
т.1 О ЗМСМА и по предложение на Дирекция "Младежки дейности и 

спорт" с вх. № МДС-7-9300/5/20.03.2007 г., Общински съвет - Варна 

приема "Статут за определяне на годишна поименна награда на 

Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения", 
съгласно Приложение. 

/за - 36, против - О, въздържали се - О/ 

ЛИ/ЛИ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№53 

Препис-извлечение! 

ВАРНА 

от заседание проведено на 25.04.2007 г. 
по точка тринадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

"Обществен ред и сигурност" относно: 

- изменение и допълнение в "Наредба за обществен ред и 

сигурност"; 

- промяна в чл. 52, ал. 1 в "Наредба за осигуряване на пожарната 

безопасност на територията на Община Варна". 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 

Обиt брой присъстваиrи общински съветници - 36 

Общински съвет - Варна прие следните 

РЕШЕНИЯ: 

4925-13. На основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка 
с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с предложение на 
Кмета на обшина Варна с вх. № ОС-7-9302(51)/02.03.2007 г., Обшински 

съвет - Варна решава да отпаднат текстове от проекта на "Наредба за 

обществения ред", както следва: 

чл. 3, ал. 18: "Празнуването на сватбени тържества, годежи, 

кръщенета, именни дни по улици, площади, междублокови пространства и 

други обществени места. Цитираните мероприятия следва да се провеждат 

само в обредни домове, категоризирани увеселителни заведения или 

специално определени за целта от районните кметове места. 

Имуществена санкция/глоба от 100 - 500 лв." 

- чл. 27: "Забранява се преминаването на ППС с :животинска тяга 
между бул. "Хр.Смирненски" /околовръстен път/, ул. "Дим.Полянов", ул. 

/i.) 
,:.-; ,_,' 



"Г. Пеячевич", ул. "Пробуда", ул. "Т.Влайков", ул. "Кракра", ул. "Ал. 

Дякович'', ул. "Девня", пл. "Славейков", бул. "Приморски", бул. "Цар 

Освободител", бул. "Княз Борис Г', бул. "Васил Левски", бул. "8-ми 
Приморски полк", бул. "Владислав Варненчик", Приморски парк, 

Аспарухов мост, бул. "3-ти март", бул. "Янош Хунияди", бул. 

"Република", бул. "Сливница", ул. "Народни будители", бул. "Св. Св. 

Кирил и Методий", ул. "Мара Тасева", бул. "Първи май", бул. "Св. св. 
Константин и Елена", ул. "Константин и Фружин", ул. "Академик 

Курчатов", ул. "Под игото", ул. "Д-р Иван Селимински. 

Глоба: от 50 до 300 лв." 
/за- 34, против - О, въздържали се - О/ 

4926-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
предложение на Кмета на община Варна с вх. № ОС-7-9302(51)/02.03.2007 

г ., Общински съвет - Варна връща проекта на "Наредба за обществения 

ред" в комисиите за доразглеждане, като решава приемането на същата да 

бъде включено в дневния ред на следващото заседание на Общинския 
съвет. 

/за- 34, против - О, въздържали се - О/ 

4927-13. На основание чл. 21, ал. !, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-7-9302(31 )/11.04.2007 
г. Общински съвет - Варна връща предложението на Кмета на Община 
Варна относно изменение на чл. 52, ал. 1 от "Наредба за осигуряване на 
пожарната безопасност на територията на Община Варна" за 

доразглеждане от ПК "Обществен ред и контрол". 

/за-36, против- О, въздържали се - О/ 

ЛИ/ЛИ 



Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№53 
от заседание проведено на 25.04.2007 г. 
по точка четиринадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

"Наименования" относно: 

- отстраняване на фактическа грешка в решение № 4381-11 от 

протокол № 46/11.10.2006 r. 
Докл.: Г. ДЮШЕРОВ - Председател 

ВрК "Наименования" 

Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

Общински съвет - Варна прие следното 

РЕШЕНИЕ: 

4928-14. На основание чл. 62, ал. 2 от АПК и чл. 21, ал. 1, т. 18 от 
ЗМСМА и във връзка с докладна записка от Кмета на район "Вл. 

Варненчик" с вх. № ОС-6-1000(63)/14.12.2006 г., Обшински съвет-Варна 

допуска поправка на очевидна фактическа грешка в свое решение No 4381-
11(46)/11.10.2006 г., като вместо израза "ул. Колю Фичето" да се чете "ул. 
"Уста Колю Фичето". 

/за - 36, против - О, въздържали се - О/ 

ЛИ/ЛИ 



Препис-извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА 

ПРОТОКОЛ 

№53 
от заседание проведено на 25.04.2007 г. 
по точка петнадесета от дневния ред 

ОТНОСНО: Представяне на опита на гр.Турку и програмата, с която 

градът е станал Културна столица на Европа от г-н Мика Аканнен -
директор "Управление международни връзки" в община Турку. 

Общинските съветници изслушаха информация по темата. Не бяха 

взети решения. 

ЛИ/ЛИ 




