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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 

Веселин ДАНОВ 

Разрешете ми, преди да отправя своите питания, първо да изкажа чрез 

председателя на НДСВ г-жа Донева моето лично възхищение от мъжкото 

пробългарско поведение на НДСВ в Парламента по отношение на 

гласуването на Закона за избор на евродепутати. Оттук нататък първото мое 

предложение /не е питане, защото може би то се отнася повече към 

председателя на ОбС, косвено към г-н Йорданов/ е следното: мисля, че е  

време сега когато сме в Европа и дефакто и деюре, както се казва, да 

погледнем на един такъв проблем, който е местен –а именно: разрешаването 

на поставяне на временни преместваеми обекти в частни имоти. Тук има, г-н 

Кмете, Вие сте юрист и може би най-добре ще проумеете проблема – този, 

че няма никакво уточняване в Наредбата, но това касае и нас като общински 

съветници да повдигнем този въпрос и да го изясним. Не може в един частен 

имот да бъде третирано поставянето по същия начин както в общински имот 

и да има срок една година – това е първо несъобразено със законите и е 

нередно, а и води до разтакаване на хора. 

Второто нещо, аз смятам че след като един имот е частен, а това е 

практика и в Европа – в него може да бъдат разполагани каквито и да са 

преместваеми обекти, които са съобразени съответно със строителните 

разрешения на тази територия на който е имота. Мисля, че това е проблем, 

който трябва да го решим. 

Сега следват питанията: 

Първо, питане към Кмета – какво стана /аз имам информация от вчера 

от брифинга Ви/ относно търга за т.нар.спирки във Варна, интересува ме – 

има ли най-вече спечелили такива фирми, кои са те и какво става с тях? Бих 

Ви препоръчал един ден да минете от “Почивка” по главния булевард към 

ВИНС-а и да видите какво се е получило – това са едни грозни гледки, едни 

бараки които стоят на спирките и на които се подават вестници, на спирката 

на “Акациите” е като бит-пазар – продават се напитки, кебапчета, кюфтета, 



вестници, будките са в отвратително състояние, а отпреди два месеца точно 

на спирката на ВИНС-а в посока към центъра от “Зл.пясъци” незнайно как 

изникна още един ред, който е паметник на българската грозотия. Мисля, че 

някой все пак трябва да каже кой ги разрешава тези неща, как се правят..... 

Непрекъснато съм посещаван от вестникоразпространители, които се 

тревожат от това какво ще стане и няма никаква яснота. Моля Ви да 

излезете в медийно време да обясните това на гражданите, защото има 

много голям интерес към тези неща. 

Следващият ми въпрос е не към Вас, а към финансист № 1 на 

България – какво става и вярно ли е това, което се прокрадва в медиите 

относно някакви заплащания на емисари на “Инжстрой”, които минавали по 

кметства и които търсили заплащане за хвърляне на огромно количество 

луга заради “тежката” зимна обстановка в града? Доколкото си спомням, 

има един-единствен “тежък” ден за варненци и това беше преди 10-15 дни – 

един лек сняг който сутринта ни завари и в 10.00 ч. го нямаше. 

И продължението на тази тема, съответно подвъпрос втори: ако това е 

вярно, какви са сумите, които са изплатени на “Инжстрой”, защото се казва 

че се изплащат и суми за подготовка за снегопочистването. Много сложен е 

този термин “подготовка”, защото в крайна сметка една фирма ако ще 

чисти, тя затова е сключила договор с нас и съответно ние с нея, защото тя 

има възможността да чисти, а не ние да й дадем средства да се подготви, за 

да може да чисти. Това е според мен поне. 

И допълнителния ми въпрос е следния: какво ще стане с тези средства, 

които са заделени за това снегопочистване –  прогнозата на метереолозите е 

че ако има сняг ще има един ден най-много; надявам се че март ще мине по 

същия начин както досега, ако това е така – тези средства къде ще бъдат 

пренасочени? Защото съм член на доста комисии, в които ние непрекъснато 

повдигаме един и същи въпрос за финанси и за средства – това е болен 

въпрос, и мисля че тези финанси да бъдат насочени /разбира се, не се 

съмнявам  във Вашата компетентност и добронамереност/, на места на които 

те ще бъдат от полза! 

 

Пламен НАЧКОВ 

Г-н Кмете, не съм удовлетворен от отговора на питането ми за 

продължаване строителството на бл. 108, тъй като от записа който беше от 

предната сесия, Вие много по-добре изразихте нещата и надеждата, че ще се 

проведе търг. В момента един формален отговор, че сте направили 

запитване, мина един месец, г-н Кмете, тъпчем на едно и също място. 

Строителството спря, хората отново идват да ме занимават. Много Ви моля, 

под такива формални отговори да не се подписвате, защото това обезсмисля 

питанията и отговорите на питанията. Аз съм пренесъл това, което Вие ми 

казахте: че се готви търга; в момента търсим ДДС – това са неща, които би 



следвало да са изяснени досега, промяната в закона за ДДС влезе от 

01.януари, днес сме 21 февруари. Мисля, че това не е добра практика. 

Бях се отказал да питам за временните обекти, но провокиран от г-н 

Данов – просто искам да Ви съсредоточа вниманието, макар че дирекцията 

по обществен ред направи предварителна проверка – оказа се, че зад 

Катедралата, където е новия заслон на спирката, тогава похвалих, че се 

разчисти от всички временни обекти; в момента там има от оградата на 

Патриаршията до светофара шест павилиона, от които три за вестници и три 

за дребни други неща. Тази бараказация беше по времето когато нямаше 

достатъчно работни места, за да се притъпи социалното напрежение. В 

момента тръгнахте в една правилна посока да се ограничи поставянето на 

тези временни преместваеми съоръжения; след Вас отново вървят и 

поставят, макар че всичко това е описано с документи в р-н “Одесос”. 

Мисля, че този тип на управление – от едната страна голяма община прави 

нещо, а от другата страна районите раздават места – трябва да се въведе 

някакъв порядък във взаимоотношенията! 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

На комисия по БКД и в последствие бе гласувана една план-сметка по 

сметопочистване и сметоизвозване, където в разходната част съществуваше 

точка за закупуване на компактор на стойност 490 хлв. Компактора е 

машина, която утъпква сметта в сметището в съответната клетка, това е 

скъпа машина. Аз още по време на дебатите на комисия и после на сесия 

изразих несъгласие, че компактора трябва да влиза в разходната част на 

община Варна, защото сметището е по някакъв начин стопанисвано от 

община Аксаково и там дали концесия, дали обществена поръчка, има 

фирма “Спартак” която го стопанисва и ми се струва, че компактора си е 

задължение на тази фирма – в края на краищата печелиш по някакъв начин 

изпълнението на съответна дейност и би трябвало със собствени сили и 

средства да я изпълняваш тази дейност, а пък насреща получаваш 

възнаграждение. От дебатите не ми стана ясно защо все пак община Варна, 

която плаща за всеки куп боклук, който изнася там, трябва да купува 

компактора и да го дава да го използва. Единственото, което се говореше на 

тези форуми беше, че процедурата вече е започнала, че досега са дадени 330 

хлв.и трябва да се продължи. Г-н Кмете, Вие по-добре от мен знаете, че тези 

неща стават вероятно чрез обществена поръчка. Такава обществена поръчка 

не е минала през комисията по собственост и стопанство, не е разисквана в 

комисията по БКД, аз не съм канен в комисия по обществена поръчка и това 

че не съм канен не е странно /аз откакто е мнозинството в този вид никога 

не съм канен, но не съм и срещал човек, който би могъл да е поканен – няма 

такива хора./ Какво решение е взето за закупуване на компактора, от какви 

средства са преведени досега, защото по думите на Димо Стоев това бяха 

около 330 хлв.досега платени. Искам да ми се отговори на тези въпроси и 



ако съответно нещата не са така, както трябва по нормативни документи, да 

вземете съответните мерки и да си получат заслуженото тези, които са си 

превишили правата! 

 

Кирил ЙОРДАНОВ – кмет на община Варна 

Ще кажа съвсем общи изречения. Дискусията по съставянето на 

дневния ред, промяната съответно на дневния ред, пък и не в малка степен 

зададените днес въпроси пораждат друг въпрос във всеки един от 

присъстващите – убеден съм – не давам отговор, но витае този въпрос във 

въздуха – политиката в интерес на обществото или обществото в интерес на 

политиката?! В този диапазон се движат нещата в различна степен на 

достоверност и различна пропорция бих казал започва днешната сесия. Като 

че ли оспорва се смисъла, полезността на една такава дискусия  за бъдещето 

на здравеопазването; посочва се за пример сесията посветена на 

образованието, като се пренебрегва факта, че образованието с всичките си 

проблеми в гр. Варна е обявено за водещо в страната, нямаме спор по 

въпроса! Не тук сме кристализирали тази истина и това не е израз на 

самооценка; не я и търся тук – тя е обективирана на национално ниво! В 

резултат на тази сесия възникна ли дирекцията “Младежки дейности и 

спорт” – да, безусловно; какво стана с нея миналата година – в края на 

годината получи националната награда и стана първенец! Това са двата 

факта, пак казвам, които са в резултат и на тази сесия; разбира се отчитаме и 

продължаваме работата си по решаване на други проблеми на 

образованието. Ако едната сесия се търси  посветена на образованието като 

причина да се обезсмисли, омаловажи днешната – това би трябвало да бъде 

казано, да прозвучи ясно. 

Спирките, г-н Данов – картината, която Вие описахте – много добре, с 

безспорно литературно-повествователно дарование, беше в основата на 

моето предложение от преди три години да пристъпим към решаването на 

този проблем. Нямаме спор, еднакви са ни впечатленията, те и към момента 

са такива картините, които наблюдаваме. Как стои въпроса с по-

нататъшното решаване на проблема? В срещата с всички /четири пакета 

определихте вие, фирмите не мога да ги възпроизведа по памет, но Вие 

можете да получите имената им/ в протокола, който съставихме в началото 

на годината началната дата за поставяне на спирки – 130 на брой е 01.04; 

130 бройки – до 01.септември – това е първата стъпка по реализацията – 130 

спирки за този период от време. В края на м.януари, в средата на 

м.февруари, съгласно този протокол уточнихме да се спрем върху модел, 

начин по който виждат спирките. В първата среща не се стигна до 

удовлетворителен двете страни модел как да изглеждат спирките, но тази 

седмица тази среща с тази задача продължава. Това на този етап никак не 

пречи на началния срок за поставяне на спирките до 01.април. За да не ви 

подведа ще дам духа на споразумението, а пък то е заложено и във вашето 



решение на ОбС е казано какви дейности могат да бъдат извършвани и 

какви не могат да бъдат извършвани в известно отстояние от спирките, 

защото извършването на такава дейност от други субекти обезсмисля самата 

дейност, която трябва да върне разходите на концесионерите, поради което 

50 или 100 м беше разстоянието от спирките, в което друга търговска 

дейност аналогично съвпадаща с предмета, която е разрешена на спирката 

не може да се извършва. 

За търга на бл. 108 – действително, чакаме отговор на НАП – важно е 

за нас, не че ние нямаме предварително формирано някакво становище, но 

то е наше становище – добре би било да имаме становище на една 

компетентна институция в тази насока. Получавайки становището от НАП, 

няма нищо смущаващо, естествено – в най-кратки срокове, надявам се в 

рамките на следващите 30 дни да проведем търга за по-нататъшното 

строителство на бл. 108. Много точно е записано в отговора каква мярка сме 

взели в момента, какъв и от кого отговор чакаме и никак не е формален 

отговора. Същината на този отговор, важното което интересува хората - ще 

продължи ли строителството – дадох на предишната сесия, потвърждавам и 

на днешната сесия. 

Павилионите, бараките – неотклонно на всяка сесия, всеки ден, не 

само изразявам духа, но те биха могли да видят конкретните стъпки за 

недопускане бараказиране на града, чистене на града от бараки и слава Богу, 

основните места на града са изчистени. Вярно е, че тъмната част на 

денонощието някой път е използвана за поставяне на бараки, които не се 

съмнявайте – ще бъдат махнати, ако и да в светлата част на денонощието 

някъде да са били оформени документи за това! Никак не ме притеснява 

къде и кога са били оформени документите, ще бъдат махнати бараките – 

съответно ще пратя още днес проверка, нека да се предаде на Стойчо 

Бакалов да се отиде и да разчисти терена. Съгласно новите условия на 

закона това не може да стане днес или по-рано от две седмици – срока, в 

който ще ги предупредим за доброволно изпълнение; ако това не стане – ще 

го направим ние! 

Компактора – Обяснено ми беше от специалисти първо мотива да го 

вземем – той е в състояние да намали обемите на сметта, която извозваме 

там до 30 %. От тук се извежда следващата цел – удължаване чрез 

намаляване обема чрез тази преработки удължаване срока на живота на 

ДЕПО-то във Въглен – това е сигурната и правилна стъпка – удължаване 

живота на сметището във Въглен до решаването на окончателния въпрос 

къде, как, кой, каква технология ще изгради завод за преработка, за да 

имаме сигурност – трябва да отидем и на една такава стъпка – тя не 

единствената, но тя е една от стъпките и в тази посока за удължаване живота 

на ДЕПО-то. За обществената поръчка – нека да уточним една възприета 

практика – във всички обществени поръчки се канят и трябва да бъдат 

канени общински съветници за участие при определянето на една или друга 



печеливша фирма. Такава е практиката при нас – не се съобразявам с 

решението на ВОС, който казва – тази дейност е изцяло в сферата и от 

компетентността на изпълнителната власт и не е длъжен кметът да кани 

общински съветници, има решение - по ваша жалба във ВОС, това е 

решението на съда. Практиката обаче в община Варна е точно другата – да 

се канят задължително – така трябва да бъде, това спомага за качеството, за 

прозрачност ако щете – работата на специалистите, които определят 

печелившите фирми, така ще бъде и занапред. Та като говорим за 

обществените поръчки – да ви отговоря и на един друг въпрос, който 

повдигнахте в общественото пространство – за ОУП на Варна – със 

сигурност, ако се върнете в преписките, преди да обявим конкурса за 

изпълнител на ОУП, естествено се дискутираше възможността да 

продължим работата с предишния избран изпълнител, икономисти и юристи 

в община Варна, с оглед сумите, праговете на тогавашния ЗОП изразиха 

категорично становище, че не може да плащаме на предишния изпълнител 

именно с оглед ограниченията, които налага ЗОП – има цяла преписка по 

този въпрос, можете да се запознаете с нея, това е причината да отидем на 

изработване на ново задание, обхвата, условията, изискванията към 

изпълнителите, нашите изисквания към тях – процес, който завърши преди 

две години и половина – предстои да се занимаете днес със заданието – ясна 

и точна е причината – не можеше да продължи работата с предишния 

изпълнител, поради ограниченията които междувременно наложи ЗОП, 

невъзможността да бъде заплатен труда му, ако щете – никога не съм 

изразявал съмнение към предишния изпълнител или нежелание да работя с 

него по някакви други критерии. 

 

Красен ЖЕЛЕЗОВ 

Г-н Председател, първо се обръщам към Вас да се водите строго от 

Правилника за дейността на ОбС при действия на дневния ред – това е Ваша 

слабост, казвам го съвсем откровено. Не бих допуснал да прави някой 

анализ на въпроси, които не са му зададени – аз не съм питал Кмета за 

образованието; дадох един пример, че тогавашната тематична сесия беше 

негилижирана в многото дълъг, тромав дневен ред, въпреки че аз ще 

призная от тази трибуна, че в тази посока /тъй като имам наблюдения като 

участник в комисията по образование/ се прави не малко. Никога не съм 

казвал на черното бяло. Какви са резултатите – това е друг въпрос. Що се 

отнася за признанието от неуспялата министърка гладуваща синдикалистка 

Такева – това са взаимни жестове на г-н Йорданов, като единият казва вие 

сте добрите, а пък другият казва – ще ви дам подкрепата за трети мандат и 

т.н. Това са неща, игра на думи и някъде в републиката могат да се правят, 

но не да звучат сериозно в тази зала. Така че, г-н Кмете, когато не съм Ви 

направил питане от тази трибуна, много Ви моля да не ми отговаряте или да 



правите анализи когато сме в “Рубрика отговори” – както Вие подценявате 

/а не “Питания и отговори на питания/. 

 Г-н Председател, придържайте се строго към дневния ред, много Ви 

моля! 

 

Кирил ЙОРДАНОВ – кмет на община Варна 

Ще Ви върна към реалността, а не в бягство от реалността, макар и тя 

да не Ви харесва, уважаеми г-н Железов, в две посоки: твърде далеч сте от 

истината, ако смятате, че може да ми се наложи шаблон на това, което мога 

да кажа от микрофона по проблеми, които битуват в общественото 

съзнание, медийното пространство и имат отношение към варненци – такъв 

е проблемът с ОУП! 

И второ, оценките за образованието, качеството, достиженията на 

варненското образование не са въпрос на етикет, протокол и взаимни 

комплименти. Това е оценка, която можете да получите и от другите 

общини на нашия град, изразяваща се в тяхното присъствие и черпене на 

опит на всички конференции, водещата позиция на нашите специалисти в 

Вационалното сдружение на общините в РБългария, всичките методики, 

които служат за помагала, бих казал, в другите общини. 

И тук сме много далеч от това, което се опитахте да внушите – че 

става дума за взаимна размяна на комплименти; относно нейната готовност 

да ми окаже подкрепа, то очевидно тук, стигайки тя до този извод, не го е 

направила на пусто пространство, а се е мотивирала, но нека да забравим 

това, за да можете да се концентрирате в оценката на нашето образование и 

постиженията му, на базата на обективно достигнатите резултати. Приемам 

да се обстрахираме от това, което е казала г-жа Янка Такева – празно 

пространство, елиминираме го от общественото съзнание и се спираме на 

оценките за образованието такова, каквото е. Колкото пъти се повдигне 

въпроса и се опитате да ми дадете ограничение какво да кажа, как да кажа, 

репликата ще е същата. Не сте ми цензур, не сте ми никакъв цензур! 

 

Красен ЖЕЛЕЗОВ 

Най-малко съм искал да бъда цензур на Кмета, но няма да допусна и 

поведение на ментор, в същото време! Никой не се опитва да налага какво 

ще говори г-н Йорданов, но все пак той се намира на заседание на ОбС, а не 

на широка или на тясна оперативка на неговата си администрация и да 

диктува дневния ред и да налага същия дневен ред. Може да взема 

отношение по въпроси, които касаят решения предложени от 

администрацията и да отговаря на въпросите в т.”Питания и отговори”. 

Всичко друго остава на втория етаж. 

Що се касае до неговата благословия, че той включва и общински 

съветници в състава на комисиите, които правят избор за обществени 

поръчки – да, това е така, но съотношението в полза на ОбС – 



администрация е 2/3 към 1/3, т.е. те не могат да влияят много на този процес 

или пък ако влияят, ако направят един преглед за последната една година и 

половина ще видите че се дублират 5-6 имена, които много послушно 

вземат становище в полза на една или друга обществена поръчка, която 

меко казано винаги е в нарушение, след което може да премине и в друга 

трактовка. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ – кмет на община Варна 

Г-н Железов, истинско удоволствие ми доставя диалога с Вас, защото 

в него се ражда истината и аз сега ще кажа каква истина блесна от 

последното Ви изказване. Съжалявам само, че по този начин отлагаме във 

времето дискусията по същество – здравеопазването, но такъв е нрава..... 

Нали категорично на всички присъстващи е ясно, че никакво 

становище по отношение на дневния ред на днешното заседание аз не съм 

вземал?! Това и на децата е ясно. Второ, къде ме пратихте; къде ми било на 

мен работното място – на втория етаж, а не тук да осъществявам – какво – 

интервенция и манипулация.... Та Вие докато казахте къде ми било 

работното място и къде какво съм можел да правя, ми казахте как да 

съставям комисиите – и там ли искате да се намесите?! Тук корекция, 

цензура – оттатък – интервенция....Не! Да бъде ясно! Изцяло, съгласно 

решението на ВОС е казано – “не е длъжен”. 

Приключвам с това – не се месете в това какво правя на втория етаж, 

както ме посъветвахте там да си върша работата, но не си противоречете сам 

е точния извод в случая! 

 

Красен ЖЕЛЕЗОВ 

Колеги, а вие да сте чули, че съм коментирал решение на 

магистратурата, за разлика от уважаеми г-н кмет, който в годините наред 

каза, че едното противоречало на закона, пък другото ще изчакаме 

практиката и т.н.... Нищо подобно. Решенето е в тази насока и аз го 

приветствам, защото възложител по смисъла на закона е кметът на 

общината. Но аз казах нещо друго – недейте чрез сложна популистична уж 

някаква интересна риторика и игра на думи да довеждате до заблуждение 

пространството, много Ви моля! Казах нещо друго – че Вие слагате за цвят 

общински съветници в полза 2/3 към 1/3 и то послушни такива, повтарящи 

се за всяка поръчка, за да изпълняват Вашата воля –нищо повече не съм 

казал. 

 

Стелиян СЕВАСТИЯНОВ 

Г-н Кмете, по моя въпрос предполагам, че отговора не е изчерпан, 

защото основното, което аз зададох – обществена поръчка, кога е взето 

решението, параметрите.....предполагам, че оттук не можете да ги кажете. 

Иначе бих се възползвал от станалия диалог – за разлика от Красен Железов, 



аз съм доволен че Вие засегнахте теми, за които не Ви питах, защото за 

първи път в общественото пространство прозвуча защо договора от 1997 г. 

за ОУП не се е случил. Колко това е вярно е друг въпрос, но все пак аз съм 

доволен – започва някакъв дебат, благодаря Ви. 

 

Кирил ЙОРДАНОВ – кмет на община Варна 

Уважаеми общински съветници, преди малко ви беше направена 

характеристика на послушни, извода е че има и непослушни... Г-н Железов, 

общинските съветници, които влизат в комисиите не ги определям аз. Аз 

включвам посочените от ОбС общински съветници и разликата е вече 

съществена с това уточнение, много съществена! 

Г-н Севастиянов, още във времето когато се насочихме към 

формулиране организация на нова процедура за избор на изпълнител, 

всички тези мотиви които казах днес, бяха много обширно коментирани и 

така се стигна до извода да бъде направена нова процедура. И в 

общественото пространство, и в специализираните среди, Обществения 

съвет по архитектура, а в крайна сметка и необходимостта и условията бяха 

решени на много широка основа. Съжалявам, ако Вие не сте успели да чуете 

и да запомните това, което тогава прозвуча. 

 

Красен ЖЕЛЕЗОВ 

Отново не съм казал, че Вие определяте общинските съветници. 

Общинските съветници се предлагат от председателя на ОбС, но заповедта, 

самия административен акт се издава от кмета на голяма община – нека да 

бъдем с точен изказ, уважаеми г-н Кмете! 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ 

 



 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 51/21.02.2007 г. 

по точка втора от дневния ред 

 

ОТНОСНО:  Разглеждане на оспорване от Кмета на община Варна вх. 

№ ФБ-7-9303(12)/06.02.2007 г. на решение на Общинския съвет – Варна № 

4648-4(50)/24.01.2007 г. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

4699-2. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна потвърждава решение на Общинския съвет – Варна № 4648-

4(50)/24.01.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 31, против – 5, въздържали се – 3, отсъстват – 12/ 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ 

 



 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 51/21.02.2007 г. 

по точка трета от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Собственост и стопанство” относно: 

- даване на съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за 

отстъпено право на строеж върху недвижим имот представляващ УПИ І”за 

жилищно строителство, магазини, трафопост и подземен паркинг”  , 

находящ се в гр. Варна, ул. “Батак”, кв. 145, 7-ми п.р. целия с площ 8 700 м2 

за изграждане на  търговски обекти – магазини на две нива с РЗП 945.94 м2 

- даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на имот, 

находящ се в гр.Варна, ул.”Габрово” № 5 и представляващ 45,72% идеални 

части от общите части на сградата и от дворното място, съставляващо ПИ 

№507, с площ 74,60 кв.м., кв.86, по плана на 7 п.р. на гр.Варна и жилище със 

застроена площ 64,00 кв.м., със самостоятелен вход със застроена площ 

10,60 кв.м., на втория етаж на съществуващата в имота двуетажна сграда, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 3320/14.06.2005 г.; 

- даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на имот, 

находящ се в гр.Варна, ул.”Софроний Врачански” № 26 и представляващ 

дворно място с площ 80,00кв.м., съставляващо ПИ №527, по плана на 7 п.р. 

на гр.Варна и жилище на втория етаж от двуетажна жилищна сграда със 

застроена площ 63,26кв.м., склад към жилището със ЗП 6,72кв.м. и 29,35% 

идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 54,10% 

идеални части от стълбище за жилищните етажи, ІІІ-ти тавански етаж, 

обособен като жилищен с площ 61,56кв.м., 24,90% идеални части от общите 

части и от правото на строеж; 45,90% идеални части от стълбище за 

жилищните етажи, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2916/30.01.2004 г.; 

- даване на съгласие Кметът на Община Варна да прекрати 

съсобственост, чрез изкупуване на 1/2  идеалната  част  от ПИ № 466 

идентичен с ПИ № 3967”В” по плана на 26-ти подрайон на гр.Варна, 

местност “Шашкъна”, собственост  на Община Варна, представляваща 

900/1800  кв.м.идеални части  от целият имот с площ от 1800 кв.м., при 

граници: ПИ № 3968 идентичен с ПИ № 465, ПИ № 581, ПИ № 3967”Б” 



идентичен с ПИ№ 475 по пазарна цена определена от лицензиран оценител 

в размер на 85 800 /осемдесет и пет хиляди и осемстотин / лева без ДДС с 

Милен Борислав Ралчев; 

- решаване “Обреди” ЕООД да проведе търг за продажба с тайно 

наддаване по реда на Наредбата по чл.8 от ЗОС на специализиран 

сметосъбирач - автомобил марка “Мерцедес” модел 1213, обем на двигателя 

57 куб.см., мощност 97 к.с., шаси № 38106024677397, двигател № 

35394420594222, остатъчна стойност към 01.02.2007 г. – 2 562, 07 лв. и 

Багер UMZ, шаси № 19091947, остатъчна стойност към 01.02.2007 г. – 0 лв.; 

- определяне на разходи за социални погребения, съгласно 

приложение № 1, считано от 01.01.2007 г. за самотни, без близки и роднини, 

бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и 

регистрирани в службите за социално подпомагане лица; 

- прехвърляне на жилище, находящо се в гр. Варна, ул. “Македония”, 

№ 157, ет.3, ап.13 от фонд “Резервен” във фонд “Жилища за настаняване под 

наем на граждани с установени жилищни нужди”; 

- промяна предназначението на 29 бр. жилища от фонд “Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” във фонд  

“Жилища за продажба”; 

 задължаване кмета на община Варна при финализиране на 

сделките по ЗОС да бъде представена от купувача декларация за 

произхода на средствата; 

 даване на съгласие за продажба чрез търг на имоти частна 

общинска собственост, находящи се в гр. Варна, ул. “Мадара” № 20а, 

№ 20, № 18, № 18а, № 22; 

 промяна на решение на Общински съвет – Варна № 4636-

3(50)/24.01.2007 г. и даване на съгласие за провеждане на търг с явно 

наддаване за отстъпено право на строеж на имот находящ се в гр. 

Варна, бул. “Хр. Ботев”, кв. 13, 11 п.р.за изграждане на търговски 

обект-магазин; 

 даване на съгласие за прекратяване на съсобственост в гр. 

Варна, ул. “Ружа” № 17а и № 17б; 

 ликвидиране на съсобственост  на имот находящ се в гр. 

Варна, бул. “Сливница” № 5; 

 прекратяване на съсобственост на имот находящ се в гр. 

Варна, УПИ V, кв.18, 23 п.р.; 

 продажба на идеалната част собственост на община Варна, 

находяща се на ул. “Драгоман” № 22. 

  

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 



Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

4700-3. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от 

ЗОС по реда на чл. 99, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № ОБС-6-9303/122/09.02.2007 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие за провеждане на търг с явно надаване за отстъпено 

право на строеж върху недвижим имот представляващ УПИ І”за жилищно 

строителство, магазини, трафопост и подземен паркинг”  , находящ се в гр. 

Варна, ул. “Батак”, кв. 145, 7-ми п.р. целия с площ 8 700 м2 за изграждане 

на  търговски обекти – магазини на две нива с РЗП 945.94 м2 

    За имота има съставен АОС № 3860/02.05.2006 г. 

   Начална цена при провеждането на търга определена от лицензиран 

оценител пазарната стойност на отстъпеното право на строеж за изграждане 

на търговски обекти – магазини на две нива с РЗП 945.94 м2  УПИ І”за 

жилищно строителство, магазини, трафопост и подземен паркинг”, съгласно 

АОС № 3860/02.05.2006 г., е в размер на 558 100 (петстотин петдесет и осем 

хиляди и сто) лева без ДДС в т.ч 

1.Магазин със застроена площ (ЗП) 121.98 м2, РЗП 243.96 м2 – 143 

900; 

2. Магазин със застроена площ (ЗП) 82.37 м2, РЗП 164.74 м2 – 97 200; 

3. Магазин със застроена площ (ЗП) 134.31 м2, РЗП 268.62 м2 – 158 

500; 

4. Магазин със застроена площ (ЗП) 134.31 м2, РЗП 268.62 м2 – 158 

500; 

          2. Общински съвет определя следните тръжни условия: 

           – Право  на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица, които отговарят на следните условия: 

 да нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите 

 да нямат задължения към Община Варна 

– За участие в търга са необходими следните документи: 

 заявление за участие по образец, представен към 

комплекта тръжни документи; 

 актуално удостоверение за съдебна регистрация за 

юридически лица и еднолични търговци (оригинал) и документ за 

самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

 съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност, 

или в производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в 

ликвидация за юридически лица и еднолични търговци (оригинал); 



 свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица и едноличните 

търговци (оригинал); 

 удостоверение за липса на задължения по данъчно – 

осигурителната сметка от съответното подразделение на 

Националната агенция за приходите (оригинал); 

 удостоверение за липса на задължения за публични 

вземания към Община Варна (оригинал); 

 служебна бележка за недължими общински вземания 

(оригинал); 

 БУЛСТАТ – удостоверение от Агенцията по вписванията 

(оригинал); 

 декларация, приложена в тръжните документи за 

получаване и запознаване с тръжните условия; 

 декларация за извършен оглед на обекта; 

 декларация за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни 

документи; 

 платежен документ за внесен депозит в размер на 55 810 

лв. /петдесет и пет хиляди осемстотин и десет лева/, без ДДС, 

по IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00, BIC: CECBBGSF в 

“Централна кооперативна банка” АД – клон Варна.; 

 платежен документ за закупена тръжна документация, 

която се получава в стая №1205 на ХІІ-я етаж в сградата на Община 

Варна, срещу сумата от 1 000 лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, 

платима IBAN:BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC: CECBBGSF и код 

за вид плащане: 44 40 00 в “Централна кооперативна банка” АД – клон 

Варна. 

Определя начална тръжна цена в размер на 558 100 (петстотин 

петдесет и осем хиляди и сто) лева без ДДС. 

Стъпката за наддаване се определя на 55 810 (петдесет и пет хиляди 

осемстотин и десет) лева. 

Възлага на Кмета на Община Варна въз основа на резултатите от търга 

да издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник. 

          /резултати от поименно явно гласуване: 

          за – 29, против – 2, въздържали се – 1, отсъстват – 19/ 

 

4701-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСЗМА, чл.35, ал.1 от ЗОС 

и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-

9303/15/08.02.2007 г., Общински съвет– Варна дава съгласие за продажба 

чрез търг с явно наддаване на имот, находящ се в гр.Варна, ул. “Габрово” 

№5 и представляващ 45,72% идеални части от общите части на сградата и 

от дворното място, съставляващо ПИ №507, с площ 74,60 кв.м., кв.86, по 



плана на 7 п.р. на гр.Варна и жилище със застроена площ 64,00кв.м., със 

самостоятелен вход със застроена площ 10,60кв.м., на втория етаж на 

съществуващата в имота двуетажна сграда, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №3320/14.06.2005г. 

Общински съвет определя следните тръжни условия: 

І. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци 

и юридически лица, които: 

 нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите 

 нямат задължения към Община Варна. 

ІІ. За участие в търга са необходими следните документи: 

 заявление за участие по образец, представен към 

комплекта тръжни документи 

 актуално удостоверение за съдебна регистрация за 

юридически лица и еднолични търговци (оригинал) и документ за 

самоличност за физически лица (копие, заверено от участника) 

 съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност, 

или в производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в 

ликвидация за юридически лица и еднолични търговци (оригинал) 

 свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица и едноличните 

търговци (оригинал) 

 удостоверение за липса на задължения по данъчно – 

осигурителната сметка от съответното подразделение на 

Националната агенция за приходите (оригинал) 

 удостоверение за липса на задължения за публични 

вземания към Община Варна (оригинал) 

 служебна бележка за недължими общински вземания 

(оригинал) 

 БУЛСТАТ – удостоверение от Агенцията по вписванията 

(оригинал) 

 декларация, приложена в тръжните документи за 

получаване и запознаване с тръжните условия 

 декларация за извършен оглед на обекта 

 декларация за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни 

документи 

 платежен документ за внесен депозит в размер на 11 509 

лв. по IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 00,BIC: CECBBGSF в 

“Централна кооперативна банка” АД – клон Варна. 

 платежен документ за закупена тръжна документация, 

която се получава в стая №1205 на ХІІ-я етаж в сградата на Община 

Варна, срещу сумата от 1 000лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, 



платима IBAN:BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC: CECBBGSF и код 

за вид плащане: 44 40 00 в “Централна кооперативна банка” АД – клон 

Варна. 

Приема начална тръжна цена в размер на 115 091 лв. без ДДС, 

съответстваща на 80,00 кв.м. РЗП на жилищната част на имота. 

Стъпката за наддаване се определя в размер на 11 509 лв. 

Достигнатата при търга цена следва да бъде заплатена с готови 

жилищни имоти на територията на гр.Варна. 

Възлага на Кмета на Община Варна въз основа на резултатите от търга 

да издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

          за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

4702-3. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСЗМА, чл.35, ал.1 от ЗОС 

и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-

9303/14/08.02.2007 г.,  Общински съвет– Варна дава съгласие за продажба 

чрез търг с явно наддаване на имот, находящ се в гр.Варна, ул.”Софроний 

Врачански” №26 и представляващ дворно място с площ 80,00кв.м., 

съставляващо ПИ №527, по плана на 7 п.р. на гр.Варна и жилище на втория 

етаж от двуетажна жилищна сграда със застроена площ 63,26кв.м., склад 

към жилището със ЗП 6,72кв.м. и 29,35% идеални части от общите части на 

сградата и от правото на строеж, 54,10% идеални части от стълбище за 

жилищните етажи, ІІІ-ти тавански етаж, обособен като жилищен с площ 

61,56кв.м., 24,90% идеални части от общите части и от правото на строеж; 

45,90% идеални части от стълбище за жилищните етажи, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №2916/30.01.2004г. 

  Общински съвет определя следните тръжни условия: 

І. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци 

и юридически лица, които: 

  нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите 

  нямат задължения към Община Варна. 

ІІ. За участие в търга са необходими следните документи: 

  заявление за участие по образец, представен към 

комплекта тръжни документи 

  актуално удостоверение за съдебна регистрация за 

юридически лица и еднолични търговци (оригинал) и документ за 

самоличност за физически лица (копие, заверено от участника) 

  съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност, 

или в производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в 

ликвидация за юридически лица и еднолични търговци (оригинал) 



  свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица и едноличните 

търговци (оригинал) 

  удостоверение за липса на задължения по данъчно – 

осигурителната сметка от съответното подразделение на 

Националната агенция за приходите (оригинал) 

  удостоверение за липса на задължения за публични 

вземания към Община Варна (оригинал) 

  служебна бележка за недължими общински вземания 

(оригинал) 

  БУЛСТАТ – удостоверение от Агенцията по вписванията 

(оригинал) 

  декларация, приложена в тръжните документи за 

получаване и запознаване с тръжните условия 

  декларация за извършен оглед на обекта 

  декларация за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни 

документи 

  платежен документ за внесен депозит в размер на 18 

690лв. без ДДС по IBAN: BG36 CECB 9790 3362 1500 

00, BIC: CECBBGSF в “Централна кооперативна банка” АД – клон 

Варна. 

  платежен документ за закупена тръжна документация, 

която се получава в стая №1205 на ХІІ-я етаж в сградата на Община 

Варна, срещу сумата от 1 000 лв. /хиляда лева/, с включен ДДС, 

платима IBAN:BG49 CECB 9790 8462 1500 00, BIC: CECBBGSF и код 

за вид плащане: 44 40 00 в “Централна кооперативна банка” АД – клон 

Варна. 

Приема начална тръжна цена в размер на 186 900 лв. без ДДС, 

съответстваща на 132,00кв.м. РЗП на жилищната част на имота. 

Стъпката за наддаване се определя в размер на 18 690 лв. 

Достигнатата при търга цена следва да бъде заплатена с готови 

жилищни имоти на територията на гр.Варна. 

Възлага на Кмета на Община Варна въз основа на резултатите от търга 

да издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

          за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 

4703-3. На основание чл. 21,  ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.36  от ЗОС във 

връзка с чл.92 , ал.5 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 

Варна с вх. № РД-4-94.М/266/05.02.2007 г.,  Общински съвет – Варна дава 

съгласие Кметът на Община Варна да прекрати съсобственост, чрез 

изкупуване на 1/2 идеалната  част  от ПИ № 466 идентичен с ПИ № 3967”В” 



по плана на 26-ти подрайон на гр.Варна, местност “Шашкъна”, 

собственост  на Община Варна, представляваща 900/1800  кв.м.идеални 

части  от целият имот с площ от 1800 кв.м., при граници: ПИ № 3968 

идентичен с ПИ № 465, ПИ № 581, ПИ № 3967”Б” идентичен с ПИ№ 475 по 

пазарна цена определена от лицензиран оценител в размер на 85 800 

/осемдесет и пет хиляди и осемстотин / лева без ДДС с Милен Борислав 

Ралчев. 

Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС № 

3564/ 29.12.2005 год. 

Възлага на Кмета на Община Варна да изготви заповед и сключи 

Договор със съсобствениците на имота. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

          за – 29, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 19/ 

 

4704-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от 

НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от Любчо Любчев – 

управител на “Обреди” ЕООД с вх. № ОС-7-5300/21/01.02.2007 г., 

Общински съвет – Варна реши  “Обреди” ЕООД  да проведе търг за 

продажба с тайно наддаване по реда на Наредбата по чл.8 от ЗОС на – 

специализиран сметосъбирач автомобил марка “Мерцедес” модел 1213, 

обем на двигателя 57 куб.см., мощност 97 к.с., шаси № 38106024677397, 

двигател № 35394420594222, остатъчна стойност към 01.02.2007 г. – 2 562, 

07 лв. и Багер UMZ, шаси № 19091947, остатъчна стойност към 01.02.2007 г. 

– 0 лв. 

Пазарната цена на специализиран сметосъбирач автомобил марка 

“Мерцедес” модел 1213 и Багер UMZ на търговското дружество да бъде 

определена от лицензиран експерт- оценител. 

След извършването на продажбата  средствата да бъдат използвани за 

закупуването на ДМА необходими за развитие на Общинското търговско 

дружество. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

            за – 29, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 22/ 

 

4705-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, 7 и 9 от ЗМСМА във връзка с 

чл.32 от ПМС № 20/02.02.2007 г., Общински съвет – Варна определя 

разходи за социални погребения, съгласно приложение № 1, считано от 

01.01.2007 г. за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, 

настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за 

социално подпомагане лица. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

          за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/ 

 



4706-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-

94.З/65/02.02.2007 г., Общински съвет – Варна прехвърля жилище, 

находящо се в гр. Варна, ул. “Македония”, № 157, ет.3, ап.13 от фонд 

“Резервен” във фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с 

установени жилищни нужди”. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

          за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 

 

4707-3. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал. 2 от ЗОС 

и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-

9302/25/01.02.2007 г. и ОС-7-9302/26/01.02.2007 г., Общински съвет Варна 

променя предназначението на 29 бр. жилища от фонд “Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” във 

фонд  “Жилища за продажба”, както следва: 

1 ж.к .“Вл. Варненчик” бл. 406     вх. 2     ет. 7     ап. 43 - АОС  1929/00 г. 

2 ж.к  “Вл.Варненчик” бл. 302      вх. 8 ет.2 ап. 7 - АОС 1601/00 г. 

3 ж.к. “Вл.Варненчик”    бл. 306   вх. 2    ет. 3    ап. 21      - АОС  1683/00 г. 

4 ж.к. “Вл.Варненчик”     бл. 3      вх. 2 ет. 8    ап. 74  -  АОС  1696/00 г. 

5 ж.к  “Вл.Варненчик”       бл. 53 вх. 1     ет.5       ап. 13      - АОС  2848/03 г. 

6 ж.к “Вл.Варненчик”     бл. 10      вх. 6     ет. 7     ап. 31   - АОС 4062/06 г. 

7 ж.к “Вл.Варненчик”     бл. 204     вх. 5     ет. 7     ап. 149   - АОС 3975/06 г. 

8 ж.к. “Вл. Варненчик”  бл. 22     вх. 9     ет. 1     ап. 80    - АОС  2738/03г. 

9 ж.к. “Вл.Варненчик”    бл. 222    вх. 1     ет.6      ап. 23   - АОС 207/97 г. 

10 ж.к. “Вл.Варненчик”    бл. 35     вх. 2     ет.7      ап. 59  - АОС 1693/00 г. 

11 ж.к“Вл.Варненчик”     бл. 405     вх. 4     ет. 8     ап. 22   - АОС 3504/05 г. 

12 ж.к. “Вл. Варненчик”  бл. 406     вх. 1     ет. 5     ап. 18    - АОС  4075/06г. 

13 бул.“Вл.Варненчик”    бл. 13    вх. Б ет.8       ап. 120   - АОС 4056/06 г. 

14 ж.к. “Трошево”  бл. 13     вх. Б     ет. 6     ап. 108    - АОС  4057/06г. 

15 ул. “Младежка”  бл. 32     вх. Б    ет. 3    ап. 22    - АОС  965/99 г. 

16 ж.к. “Възраждане”       бл. 13 вх. 1     ет.4      ап. 11   - АОС 3762/06 г. 

17  ж.к “Възраждане”     бл. 19     вх. 2     ет. 6     ап. 42   - АОС 4018/06 г. 

18 ж.к. “Възраждане”  бл. 7     вх. 2     ет. 2     ап. 28    - АОС  3140/04 г 

19 ж.к. “Възраждане”    бл. 55    вх. 1 ет.3      ап. 12   - АОС 339/97 г. 

20 ж.к. “Възраждане”    бл. 7    вх. 2    ет. 7  ап. 43    - АОС  1508/00г. 

21 ж.к. “Младост”    бл. 106     вх. 9     ет.8      ап. 39   - АОС 3043/04 г. 

22 ж.к “Младост”  бл. 144     вх. 3  ет. 9     ап. 19   - АОС 988/99 г. 

23 ж.к. “Младост”    бл. 157   вх. -     ет. 1     ап. 4    - АОС  778/98 г. 

24 ул. “Радост”  №1   бл. 2    вх. В     ет.1      ап. 1   - АОС 1255/99 г. 

25 бул. “Вл.Варненчик”  бл. 24     вх. Е     ет. 6     ап. 104    - АОС  3934/06г. 



26 ж.к.“Младост”     бл. 108     вх. 8     ет. 3     ап. 11   - АОС 3625/06 г. 

27 ж.к.“Младост”  бл. 152     вх. -     ет. 10     ап. 64   - АОС 359/97 г. 

28 ж.к“Вл.Варненчик”     бл. 227 вх. 1 ет.9 ап. 33 - АОС 4080/06 г. 

29 ж.к. “Възраждане”    бл. 19 вх. 1 ет.4 ап. 10 - АОС 4101/06 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

          за – 28, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 23/ 

 

4708-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , т. 23, чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна при 

сключване на договори за разпоредителни сделки по реда на ЗОС да изисква 

от купувача декларация за произход на средствата. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

          за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 

4709-3. На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, чл.92, ал.1 от НРПУРОИ във връзка с изпълнение на Решение № 4629-

3/50/24.01.2007год. на Общинския съвет – Варна , Общински съвет - Варна 

дава съгласие за продажба чрез търг на имот – частна общинска 

собственост, представляващ УПИ ІІ-6422, 6423/две – шест хиляди 

четиристотин двадесет и две, шест хиляди четиристотин двадесет и три/ с 

площ 389.00/триста осемдесет и девет/кв.м, находящ се в 

гр.Варна ул.”Мадара” №20а, 17/седемнадесети/подрайон, кв.30/тридесет/, 

при граници на имота: УПИ І-6421/едно шест хиляди четиристотин двадесет 

и едно/, кв.улица,  УПИ ІІІ - 6424/едно шест хиляди четиристотин двадесет и 

четири/  и ул. “Мадара”, съгласно АОС № 3854/02.05.2006год., при следните 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, които: 

 нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Национална агенция по приходите; 

 нямат задължения към Община Варна; 

За участие в търга са необходими следните документи: 

  заявление за участие по образец, представен към 

комплекта тръжни документи; 

 актуално удостоверение за съдебна регистрация за 

юридически лица и физически лица – еднолични търговци /оригинал/ 

или заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 

 съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност 

или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в 

ликвидация – оригинал /за юридически лица и еднолични търговци/; 



 свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица и едноличните 

търговци /оригинал/; 

 удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на  

Националната агенция за приходите; 

 декларация за липсата на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът или участникът 

е работодател /за юридически лица и еднолични търговци/; 

 нотариално заверено пълномощно, когато кандидата се 

представлява от пълномощник /оригинал/; 

 служебна бележка за недължими общински вземания 

/оригинал/; 

 БУЛСТАТ – удостоверение от Агенция по вписванията 

/оригинал/; 

 декларация, приложена в комплекта тръжни документи за 

получаване и запознаване с тръжните условия; 

 декларация за извършен оглед на обекта; 

 декларация за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни 

документи; 

 платежен документ за внесен депозит в размер на 28 

475.00/ двадесет и осем хиляди четиристотин седемдесет и пет/лева 

без включен ДДС, по платими в IBАN: BG36 CECB 97903362 150000 

и BIC CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД- клон 

Варна; 

 платежен документ за закупена тръжна документация, 

която се получава в стая № 1205 на ХІІ-я етаж в сградата на Община 

Варна, срещу сумата от 1000.00/хиляда/лева, с включен ДДС, платима 

IBАN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC CECBBGSF и код за вид 

плащане: 44 40 00 при “Централна кооперативна банка” АД- клон 

Варна. 

Пазарната оценка на гореописания имот, определена от лицензиран 

оценител, възлиза на 284 750.00/двеста осемдесет и четири хиляди 

седемстотин и петдесет/ лева  без ДДС да бъде първоначална цена при 

провеждане на търга. 

Стъпката за наддаване се определя в размер на 28 475.00/ двадесет и 

осем хиляди четиристотин седемдесет и пет/лева. 

Възлага на Кмета на Община Варна въз основа на резултатите от търга 

да издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

          за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 



4710-3. На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, чл.92, ал.1 от НРПУРОИ във връзка с изпълнение на Решение № 4630-

3/50/24.01.2007год. на Общинския съвет – Варна , Общински съвет - Варна 

дава съгласие за продажба чрез търг на имот – частна общинска 

собственост, представляващ УПИ ІІІ-6424/три – шест хиляди четиристотин 

двадесет и четири/ с площ 394.00/триста деветдесет и четири/кв.м, находящ 

се в гр.Варна ул.“Мадара” № 20, 17/седемнадесети/подрайон, 

кв.30/тридесет/, при граници на имота: УПИ ІІ-6422, 6423/две – шест хиляди 

четиристотин двадесет и две, шест хиляди четиристотин двадесет и три/, 

паркинг,  УПИ V/пет/- “детска площадка и озеленяване”  и УПИ ІІ-6425, 

6426/две – шест хиляди четиристотин двадесет и пет, шест хиляди 

четиристотин двадесет и шест/, съгласно АОС № 3853/02.05.2006год., при 

следните 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, които: 

 нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Национална агенция по приходите; 

 нямат задължения към Община Варна; 

За участие в търга са необходими следните документи: 

 заявление за участие по образец, представен към 

комплекта тръжни документи; 

 актуално удостоверение за съдебна регистрация за 

юридически лица и физически лица – еднолични търговци /оригинал/ 

или заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 

 съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност 

или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в 

ликвидация – оригинал /за юридически лица и еднолични търговци/; 

 свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица и едноличните 

търговци /оригинал/; 

 удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на  

Националната агенция за приходите; 

 декларация за липсата на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът или участникът 

е работодател /за юридически лица и еднолични търговци/; 

 нотариално заверено пълномощно, когато кандидата се 

представлява от пълномощник /оригинал/; 

 служебна бележка за недължими общински вземания 

/оригинал/; 

 БУЛСТАТ – удостоверение от Агенция по вписванията 

/оригинал/; 



 декларация, приложена в комплекта тръжни документи за 

получаване и запознаване с тръжните условия; 

 декларация за извършен оглед на обекта; 

 декларация за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни 

документи; 

 платежен документ за внесен депозит в размер на 29 

154.00/ двадесет и девет хиляди петстотин сто петдесет и четири/лева, 

без включен ДДС, по платими в IBАN: BG36 CECB 9790903362 

150000 и BIC CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД- 

клон Варна; 

 платежен документ за закупена тръжна документация, 

която се получава в стая № 1205 на ХІІ-я етаж в сградата на Община 

Варна, срещу сумата от 1000.00/хиляда/лева, с включен ДДС платима 

IBАN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC CECBBGSF и код за вид 

плащане: 44 40 00 при “Централна кооперативна банка” АД- клон 

Варна. 

Началният процент обезщетение, в полза на Община Варна, съгласно 

Решение № 4630-3/50/24.01.2007год.на Общинския съвет – Варна е в размер 

на 25% /двадесет и пет процента/ от разгъната застроена площ на бъдещата 

сграда, с пазарен еквивалент в размер на 291 543.00(двеста деветдесет и 

една хиляди петстотин четиридесет и три) лева  без ДДС. 

Стъпката за наддаване определена с Решение № 4630-

3/50/24.01.2007год. на Общинския съвет – Варна е размер един пункт 

/кръгъл процент/. 

Възлага на Кмета на Община Варна въз основа на резултатите от търга 

да издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

          за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

4711-3. На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, чл.92, ал.1 от НРПУРОИ във връзка с изпълнение на Решение № 4632-

3/50/24.01.2007год. на Общинския съвет – Варна , Общински съвет - Варна 

дава съгласие за продажба чрез търг на имот – частна общинска 

собственост, представляващ УПИ ІV-6425, 6426/четири – шест хиляди 

четиристотин двадесет и пет, шест хиляди четиристотин двадесет и шест/ с 

площ 571.00/петстотин седемдесет и един/кв.м, находящ се в 

гр.Варна ул.”Мадара” № 18, 18а, 17/седемнадесети/подрайон, 

кв.30/тридесет/, при граници на имота: УПИ ІІІ-6424 /три – шест хиляди 

четиристотин двадесет и четири/, УПИ V/пет/- “детска площадка и 

озеленяване”, кв. улица, съгласно АОС № 3852/02.05.2006год., при следните 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 



Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, които: 

 нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Национална агенция по приходите; 

 нямат задължения към Община Варна; 

За участие в търга са необходими следните документи: 

  заявление за участие по образец, представен към 

комплекта тръжни документи; 

 актуално удостоверение за съдебна регистрация за 

юридически лица и физически лица – еднолични търговци /оригинал/ 

или заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 

 съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност 

или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в 

ликвидация – оригинал /за юридически лица и еднолични търговци/; 

 свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица и едноличните 

търговци /оригинал/; 

 удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на  

Националната агенция за приходите; 

 декларация за липсата на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът или участникът 

е работодател /за юридически лица и еднолични търговци/; 

 нотариално заверено пълномощно, когато кандидата се 

представлява от пълномощник /оригинал/; 

 служебна бележка за недължими общински вземания 

/оригинал/; 

 БУЛСТАТ – удостоверение от Агенция по вписванията 

/оригинал/; 

 декларация, приложена в комплекта тръжни документи за 

получаване и запознаване с тръжните условия; 

 декларация за извършен оглед на обекта; 

 декларация за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни 

документи; 

 платежен документ за внесен депозит в размер на 42 

534.00/ четиридесет и две хиляди и петстотин тридесет и четири/лева, 

без включен ДДС, по платими в IBАN: BG36 CECB 97903362 150000 

и BIC CECBBGSF при “Централна кооперативна банка” АД- клон 

Варна; 

 платежен документ за закупена тръжна документация, 

която се получава в стая № 1205 на ХІІ-я етаж в сградата на Община 

Варна, срещу сумата от 1000.00/хиляда/лева, с включен ДДС платима 



IBАN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC CECBBGSF и код за вид 

плащане: 44 40 00 при “Централна кооперативна банка” АД- клон 

Варна. 

    Началният процент обезщетение, в полза на Община Варна, 

съгласно Решение № 4632-3/50/24.01.2007год. на Общинския съвет – Варна 

е в размер на 25% /двадесет и пет процента/ от разгъната застроена площ на 

бъдещата сграда, с пазарен еквивалент на началния процент в размер на 

425 337.00(четиристотин двадесет и пет хиляди триста тридесет и седем) 

лева  без ДДС. 

   Стъпката за наддаване определена с Решение № 4632-

3/50/24.01.2007год. на Общинския съвет – Варна еедин пункт /кръгъл 

процент/. 

Възлага на Кмета на Община Варна въз основа на резултатите от търга 

да издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

          за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 

4712-3. На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, чл.92, ал.1 от НРПУРОИ във връзка с изпълнение на Решение № 4631-

3/50/24.01.2007год. на Общинския съвет – Варна , Общински съвет - Варна 

дава съгласие за продажба чрез търг на имот – частна общинска 

собственост, представляващ УПИ І-6424/едно – шест хиляди четиристотин 

двадесет и едно/ с площ 370.00/триста и седемдесет /кв.м, находящ се в 

гр.Варна ул.”Мадара” №22, 17/седемнадесети/подрайон, кв.30/тридесет/, 

при граници на имота: кв. улица, УПИ ІІ-6422, 6423/две – шест хиляди 

четиристотин двадесет и две, шест хиляди четиристотин двадесет и три/ и 

ул.”Мадара”, съгласно АОС № 3855/02.05.2006год., при следните 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, които: 

 нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Национална агенция по приходите; 

 нямат задължения към Община Варна; 

За участие в търга са необходими следните документи: 

  заявление за участие по образец, представен към 

комплекта тръжни документи; 

 актуално удостоверение за съдебна регистрация за 

юридически лица и физически лица – еднолични търговци /оригинал/ 

или заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 

 съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност 

или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в 

ликвидация – оригинал /за юридически лица и еднолични търговци/; 



 свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица и едноличните 

търговци /оригинал/; 

 удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на  

Националната агенция за приходите; 

 декларация за липсата на просрочени парични задължения 

към работниците и служителите, на които кандидатът или участникът 

е работодател /за юридически лица и еднолични търговци/; 

 нотариално заверено пълномощно, когато кандидата се 

представлява от пълномощник /оригинал/; 

 служебна бележка за недължими общински вземания 

/оригинал/; 

 БУЛСТАТ – удостоверение от Агенция по вписванията 

/оригинал/; 

 декларация, приложена в комплекта тръжни документи за 

получаване и запознаване с тръжните условия; 

 декларация за извършен оглед на обекта; 

 декларация за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни 

документи; 

 платежен документ за внесен депозит в размер на 27 

500.00/ двадесет и седем хиляди и петстотин/лева, без включен ДДС, 

по платими в IBАN: BG36 CECB 97903362 150000 и BIC CECBBGSF 

при “Централна кооперативна банка” АД- клон Варна; 

 платежен документ за закупена тръжна документация, 

която се получава в стая № 1205 на ХІІ-я етаж в сградата на Община 

Варна, срещу сумата от 1000.00/хиляда/лева, с включен ДДС платима 

IBАN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC CECBBGSF и код за вид 

плащане: 44 40 00 при “Централна кооперативна банка” АД- клон 

Варна. 

Началният процент обезщетение, в полза на Община Варна, съгласно 

Решение № 4631-3/50/24.01.2007год.на Общинския съвет – Варна е в размер 

на 25% /двадесет и пет процента/ от разгъната застроена площ на бъдещата 

сграда, с пазарен еквивалент на началния процент в размер на 275 

000.00(двеста седемдесет и пет хиляди) лева  без ДДС. 

Стъпката за наддаване определена с Решение № 4631-

3/50/24.01.2007год. на Общинския съвет – Варна е един пункт /кръгъл 

процент/. 

Възлага на Кмета на Община Варна въз основа на резултатите от търга 

да издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

          за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/ 



 

4713-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна допълва свое решение № 4636-3 по Протокол № 50/24.01.2007 

г. както следва след текста: 

     “Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими да правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет, се допълва: 

“като спечелилия търга участник се задължава допълнително да 

изгради детска площадка по одобрен проект на стойност не по-малка от 

50 000 лв.”. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

          за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

4714-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от 

ЗОС във връзка с изпълнение на решение № 4636-3 от Протокол № 

50/24.01.2007 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за провеждане на 

търг с явно наддаване за отстъпено право на строеж върху 1635.50 кв.м. от 

УПИ ІІ – “за жилищно строителство и общ. обслужване” цялото с площ 

8 816 кв.м находящ се в гр. Варна, бул. “Христо Ботев”, кв.13, 11 п.р. за 

изграждане на търговски обект – магазини. За имота има съставен АОС № 

2420/15.07.2002 г. 

     Начална цена при провеждането на търга да бъде определената от 

пазарна стойност на отстъпеното право на строеж за изграждане на 

търговски обекти – магазини с  ЗП 1635,50 кв.м., УПИ ІІ“за жилищно 

строителство и общ. обслужване”, в размер на 624 525 лв. без ДДС. 

     Общински съвет – Варна определя следните тръжни условия 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, които отговарят на следните условия: 

 да нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Национална агенция по приходите; 

 да нямат задължения към Община Варна; 

За участие в търга са необходими следните документи: 

  заявление за участие по образец, представен към 

комплекта тръжни документи; 

 актуално удостоверение за съдебна регистрация за 

юридически лица и физически лица – еднолични търговци /оригинал/ 

 и документ за самоличност за физическо лице / копие, заверено от 

участника/   

 съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност 

или в производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в 

ликвидация – оригинал /за юридически лица и еднолични търговци/; 



 свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 

управляващи и представляващи юридическите лица и едноличните 

търговци /оригинал/; 

 удостоверение за липса на задължения по данъчно-

осигурителната сметка от съответното подразделение на 

Националната агенция за приходите/ оригинал/; 

 удостоверение за липса на задължения за публични 

вземания към Община Варна /оригинал/; 

 служебна бележка за недължими общински вземания 

/оригинал/; 

 БУЛСТАТ – удостоверение от Агенция по вписванията 

/оригинал/; 

 декларация, приложена в комплекта тръжни документи за 

получаване и запознаване с тръжните условия; 

 декларация за извършен оглед на обекта; 

 декларация за неразгласа на информацията, предоставена 

във връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни 

документи; 

 платежен документ за внесен депозит в размер на 62 

452.00 лева без включен ДДС, по платими в IBАN: BG36 CECB 

97903362 150000 и BIC CECBBGSF при “Централна кооперативна 

банка” АД- клон Варна; 

 платежен документ за закупена тръжна документация, 

която се получава в стая № 1205 на ХІІ-я етаж в сградата на Община 

Варна, срещу сумата от 1000.00/хиляда/лева, с включен ДДС, платима 

IBАN: BG49 CECB 9790 8462 1500 00 и BIC CECBBGSF и код за вид 

плащане: 44 40 00 при “Централна кооперативна банка” АД- клон 

Варна. 

 Определя начална тръжна цена в размер на 624 525. 00 лв. без ДДС. 

Стъпката за наддаване се определя в размер на 62 452.00 лева. 

Възлага на Кмета на Община Варна въз основа на резултатите от търга 

да издаде заповед и сключи договор със спечелилия участник. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

       за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

4715-3. 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. № ОБС-5-

94.Р/35/05.02.2007 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се прекрати 

съсобствеността между Община Варна с Ради Димитров Димитров, ЕГН:  и 

Георги Славов Калудов ЕГН:  при равни квоти по отношение на 28  м2 

идеални части от съсобствен  Урегулиран поземлен имот УПИ V941,942 

целия с площ 593 м2, находящ се в гр. Варна, ул. “Ружа” № 17 А и № 17 



Б при граници на имота: Урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-936, 

Урегулиран поземлен имот УПИ ІV-935  ул. Ружа” и Урегулиран поземлен 

имот УПИ VІ-940, 

    За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска 

собственост № 3980/27.07.2006  г. 

   Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 

частта на Община Варна, представляваща 28 м2 идеални части от 

съсобствен  Урегулиран поземлен имот УПИ V-941,942 целия с площ 593 м2 

по пазарни цени за сумата от 11 090 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 поименно явно гласуване: 

          за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 

4716-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 5 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-6-94.С/279/08.02.2007 г., Общински съвет – Варна 

дава съгласие да се ликвидира съсобствеността върху апартамент, находящ 

се на трети етаж от сграда на бул. “Сливница” № 5, кв.32 по плана на 8-ми 

п.р. на гр. Варна, ведно с 8.06 кв.м  ид.ч. от дворно място цялото с площ 208 

кв.м. 

     Идеалната част от 5376/30000 кв.м. ид.ч. от апартамента целият с 

площ 138.85 кв.м., както и изба с площ 4.80 кв.м. и таванско помещение с 

площ 8.73 кв.м. и пристроен към него санитарен възел с площ 2.44 кв.м, 

ведно с 8.06 кв.м. ид.ч. от дворно място цялото с площ 208 кв.м., 

собственост на Община Варна да бъде изкупена от съсобствениците – Недко 

и Юлияна  Недкови на пазарна цена в размер на 29 750. 00 лв. без ДДС, 

съответно: 

1. за земя 15 700. 00 лв. 

2. за сграда 14 050.00 лв., определена от лицензиран 

изпълнител. 

     За описания имот е съставен АЧОС № 1780/03.05.2000 г. 

     Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на настоящото решение.   

/резултати от поименно явно гласуване: 

          за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

 

 



4717-3. 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  НРПУРОИ и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  ЗАО-40525-05.02.2007 

г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността 

между Община Варна и Слави Тодоров Славов, ЕГН  и Николай Тодоров 

Славов, ЕГН   по отношение на 376 (триста седемдесет и шест) м2 

идеални части от  съсобствен  Урегулиран поземлен имот УПИ V-

1348  целия с площ 1 988 (хиляда деветстотин осемдесет и осем) м2, 

находящ се в гр. Варна кв. 18, 23. п.р., при граници на имота: Урегулиран 

поземлен имот УПИ І-1349 (едно-хиляда триста четиридесет и девет),  

Урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-500 (две-петстотин)- “за 

жил.строителство и общ. обслужване”, Урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-

1425 (три-хиляда четиристотин двадесет и пет), Урегулиран поземлен имот 

ІV-1345 (четири-хиляда сто тридесет и пет) и улица по проект. 

    За гореописания имот има съставен акт за частна-общинска 

собственост № 4005/31.07.2006  г. 

   Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 

частта на Община Варна, представляваща 376 триста седемдесет и шест) м2 

идеални части от  съсобствен  Урегулиран поземлен имот УПИ V-1348 

 целия с площ 1 988 (хиляда деветстотин осемдесет и осем)м2 по пазарни 

цени за сумата от 151 900(сто петдесет и една хиляди и деветстотин) 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 поименно явно гласуване: 

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

 

 

 

4718-3. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС във връзка с чл.92 , ал.5 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 

Община Варна с вх. № РД-4-9100/340/14.07.2006 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да продаде идеалната част 

собственост на Община Варна представляваща 92,60/224 кв.м. идеални 

части от УПИ X-10 кв.5 по плана на 8-ми м.р., находящ се в гр. Варна, ул. 

“Драгоман” № 22 съгласно действащия план за застрояване по пазарни 

цени на съсобствениците при квоти: 

 Василка Куцарова Друмева – 26,31 /224 ид.ч. от дворно 

място с площ от 224 кв.м.; 

 Тошко Великов Тодоров – 26,31 /224 ид.ч. от дворно място 

с площ от 224 кв.м.; 



 Величка Стоянова Куцарова – 17,54 /224 ид.ч. от дворно 

място с площ от 224 кв.м.; 

 Красимир Маринов Куцаров – 4,39 /224 ид.ч. от дворно 

място с площ от 224 кв.м.; 

 Валентина Маринова Куцарова – 4,39 /224 ид.ч. от дворно 

място с площ от 224 кв.м.; 

 Николай Генов Гочев действащ със съгласието на майка си 

Антоанета Петрова Гочева – 6,83 /224 ид.ч. от дворно място с площ от 

224 кв.м.; 

 Петя Иванова Воденичарова представлявана от баща си 

Иван Петров Воденичаров – 6,83 /224 ид.ч. от дворно място с площ от 

224 кв.м.; 

Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС № 

3477/ 19.08.2005 год. 

           Общински съвет – Варна дава съгласие да се продаде ид. част от 

УПИ X-10 кв.5 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна собственост на Община 

Варна представляваща 92,60 кв.м. ид.ч. от дворно място цялото от 224 кв.м 

на стойност, определена от лицензирания оценител в размер на 181 970 л. 

без ДДС. 

Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 

дейности необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

 

Приложение № 1 

ЦЕНИ ЗА СОЦИАЛНО ПОГРЕБЕНИЕ 

 

1. ХРИСТИЯНСКО 

  

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА С ДДС 

1. НЕКРОЛОЗИ 4,50 

2. КОВЧЕГ 38,00 

3. КРЪСТ 6,00 

4. ПРЕВОЗ ПОКОЙНИК 60,00 

5. ИЗКОПАВАНЕ 118,00 

    ОБЩО: 226,50 

  

1. МЮСЮЛМАНСКО 

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА С ДДС 

1. НЕКРОЛОЗИ 4,50 



2. МЮСЮЛМАНСКИ ЗНАК – 2 БРОЯ 16,00 

3. ПРЕВОЗ ПОКОЙНИК 60,00 

4. ИЗКОПАВАНЕ 118,00 

    ОБЩО: 198,50 

  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ 

 



 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 51/21.02.2007 г. 

по точка четвърта от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 

- приемане на програма за развитие на здравеопазването в община 

Варна: 

- разкриване на нови яслени групи към детска ясла № 2, детска ясла № 

14, детска ясла №11, детска ясла № 13, детска ясла № 4; 

- проектиране и изграждане на пристройки и надстройки към 

съществуващи детска ясла № 9, детска ясла №11, детска ясла №3, детска 

ясла №14, детска ясла № 2; 

- отпускане на финансови средства на МБАЛ “Света Анна-Варна” АД 

за извършване на ремонтни дейности и закупуване на медицинска 

апаратура; 

- учредяване на лечебно заведение за болнична помощ – Болница за 

долекуване, продължително лечение и рехабилитация; 

- учредяване на лечебно заведение – Диспансер за психични 

заболявания; 

- учредяване на лечебно заведение – Диализен център; 

- отпускане на финансови средства на “Специализирана болница по 

очни болести за активно лечение Проф.д-р Д. Стаматов””-ЕООД за 

строително-ремонтни работи и закупуване на медицинска апаратура, 

оборудване и газификация; 

- възлагане на управителя на “Специализирана болница по очни 

болести за активно лечение “Проф.д-р Д. Стаматов”-ЕООД поетапно 

финансиране за закупуване на необходимо оборудване,  медицинска 

апаратура и щатно осигуряване на звеното по майчинство и детство; 

- даване на съгласие на “Междуобластен диспансер за онкологични 

заболявания със стационар д-р Марко Антонов Марков-Варна”-ЕООД  за 

теглене на кредит за изграждане и обзавеждане на допълнителен сграден 

фонд към съществуващата База 2, кв. “Аспарухово”, местност “Вилите”; 

- възлагане на Кмета на община Варна да предложи подходящ терен за 

изграждане на общежитие за студентите на МУ “Проф. д-р Параскев 

Стоянов” гр. Варна и хогелска база; 



- отпускане на финансови средства за извършване на неотложни 

ремонтни дейности в “ДКЦ 1 “Света Клементина – Варна” ЕООД, “ДКЦ  

“Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна ” ЕООД, “ДКЦ 3 –Варна ” ЕООД 

, “ДКЦ 4 – Варна ” ЕООД, “ДКЦ 5 – Варна ” ЕООД, “ДКЦ Чайка” ЕООД, 

“Стоматологичен център 1 Варна” ЕООД за подобряване на използваната 

материално-техническа база от общопрактикуващите лекари, специалисти и 

стоматолози; 

- отпускане на финансови сердства за закупуване на апаратура и 

ремонт на сградния фонд на: “ДКЦ 1 “Света Клементина – Варна” ЕООД, 

“ДКЦ  “Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна ” ЕООД, “ДКЦ 3 –Варна ” 

ЕООД, “ДКЦ 4 – Варна ” ЕООД, “ДКЦ 5 – Варна ” ЕООД, “ДКЦ Чайка” 

ЕООД, “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I Варна” 

ЕООД, Център за психично здраве – Варна, “Специализирана болница по 

очни болести за активно лечение Варна” ЕООД, “Междуобластен диспансер 

за онкологични заболявания със стационар “Д-р Марко Марков” Варна” 

ЕООД 

 

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

4719-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 

Община Варна да предприеме необходимите действия за осигуряване на 

средства и извършване на спешни строително-ремонтни работи с цел 

разкриване на нови яслени групи, както следва: 

 към детска ясла № 2 – 1 група; 

 към детска ясла № 14 /бивш лекарски съюз/ - 1 група; 

 към детска ясла № 11 – 1 група; 

 към детска ясла № 13 – 1 група; 

 към детска ясла № 4 /бивш онкодиспансер/ - 4 групи. 

Средствата за строително-ремонтните работи в размер на 1 616 000 

лева да бъдат предвидени в бюджета на Община Варна за 2007 год. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 18/ 

 

4720-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 

Община Варна да предприеме необходимите действия за осигуряване на 



необходимите средства за проектиране и изграждане на пристройки и 

надстройки към съществуващи детски ясли, както следва: 

 към детска ясла № 9 – за две яслени групи и физкултурен 

салон; 

 към детска ясла № 11 – за две яслени групи и физкултурен 

салон; 

 към детска ясла № 3 – за една яслена група; 

 към детска ясла № 14 - за една яслена група. 

 към детска ясла № 2 - за две яслени група. 

Средствата за проектиране на пристройките и надстройките към 

съществуващите сгради в размер на 100 000 лева да бъдат предвидени в 

бюджета на Община Варна за 2007 год. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 

4721-4. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, 

т.4 и чл.54, ал.3 от ЗМСМА и във връзка с докладна записка с вх. № ОС-7-

2600/14/15.02.2007 год. от изпълнителния директор на МБАЛ “Света Анна” 

– Варна” АД д-р Жан Доревски, Общински съвет - Варна отпуска на МБАЛ 

“Света Анна – Варна” АД следните суми за извършване на ремонтни 

дейности и закупуване на медицинска апаратура: 

- 120 000 лв. за Клиниката по урология към МБАЛ “Света Анна - 

Варна” АД за извършване на ремонтно-строителни работи; 

- 40 000 лв. за Клиниката по коремна хирургия /І-во хирургично 

отделение/ към МБАЛ “Света Анна – Варна” АД за извършване ремонтно-

строителни работи; 

- 180 000 лв. за Клиниката по коремна хирургия /ІІ-ро хирургично 

отделение/ към МБАЛ “Света Анна - Варна” АД за извършване на 

ремонтно-строителни работи; 

- 200 000 лв. за закупуване на апарати за реанимация и анестезия за 

нуждите на МБАЛ “Света Анна” – Варна” АД. 

В посочените суми не е включен ДДС. 

Средствата да бъдат предвидени и усвоени от бюджета на Община 

Варна за 2007 г.” 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 34, против - 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 

4722-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

ЗМСМА, чл. 9, ал. 1, т. 4 и чл. 37, ал. 5 във връзка с чл. 37, ал. 3 ЗЛЗ, 

Общински съвет – Варна решава да бъде учредено лечебно заведение за 

болнична помощ - болница за долекуване, продължително лечение и 

рехабилитация, с правно организационна форма – еднолично дружество с 



ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала Община 

Варна. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички действия във връзка 

с получаване на съгласие от Министъра на здравеопазването по чл. 37, ал. 5 

ЗЛЗ. 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички действия във връзка 

с изготвяне на необходимите документи за регистрация на горепосоченото 

лечебно заведение за болнична помощ, при спазване изискванията на 

действащото законодателство и да внесе същите за утвърждаване от 

Общински съвет  - Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

4723-4. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

ЗМСМА, чл. 10, т. 3 и чл. 37, ал. 5 във връзка с чл. 37, ал. 3 ЗЛЗ, Общински 

съвет  -Варна решава да бъде учредено лечебно заведение – диспансер за 

психични заболявания, с правно организационна форма – еднолично 

дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала 

Община Варна. 

2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички действия във връзка 

с получаване на съгласие от Министъра на здравеопазването по чл. 37, ал. 5 

ЗЛЗ. 

3. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички действия във връзка 

с изготвяне на необходимите документи за регистрация на горепосоченото 

лечебно заведение, при спазване изискванията на действащото 

законодателство и да внесе същите за утвърждаване от Общински съвет – 

Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

4724-4. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

ЗМСМА, чл. 28а и чл. 37, ал. 5 във връзка с чл. 37, ал. 3 ЗЛЗ, Общински 

съвет – Варна решава да бъде учредено лечебно заведение – диализен 

център, с правно организационна форма – еднолично дружество с 

ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала Община 

Варна. 

2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички действия във връзка 



с получаване на съгласие от Министъра на здравеопазването по чл. 37, ал. 5 

ЗЛЗ.” 

3. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, Общински съвет – Варна 

възлага на Кмета на Община Варна да извърши всички действия във връзка 

с изготвяне на необходимите документи за регистрация на горепосоченото 

лечебно заведение, при спазване изискванията на действащото 

законодателство и да внесе същите за утвърждаване от Общински съвет - 

Варна. 

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 ЗМСМА, Общински съвет – 

Варна решава новоучредения диализен център да се помещава в сградата на 

“Диагностично-консултативен център 3-Варна” ЕООД, ж.к. “Владислав 

Варненчик”, бул. “Константин и Фружин”. 

5. Във връзка с учредяването на горепосочения диализен център и на 

основание чл.21, ал.1,  т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 и чл.54, ал.3 от 

ЗМСМА, Общински съвет - Варна решава да бъдат отпуснати 25 000 лв. за 

ремонт на помещенията, в които ще се помещава центъра и 210 000 лв. за 

закупуване на 6 броя апарати за хемодиализа, необходими за 

функционирането му. 

Средствата да бъдат предвидени и усвоени от Бюджет 2007 г  на 

община Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против - 2, въздържали се – 3, отсъстват – 14/ 

 

4725-4. 1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, 

т.4 и чл.54, ал.3 от ЗМСМА и във връзка с докладна записка вх. № РД-7-

9903/6/30.01.2007 год. от управителя на “Специализирана болница по очни 

болести за активно лечение” ЕООД, Общински съвет – Варна отпуска на 

“Специализирана болница по очни болести за активно лечение” ЕООД суми 

за капиталови разходи, както следва: 

- 60 000 лв. за YAG лазер; 

- 43 000 лв. за газификация. 

Средствата да бъдат предвидени и усвоени от бюджета на Община 

Варна за 2007 г.” 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против - 0, въздържали се – 1, отсъстват – 14/ 

 

4726-4. 1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

4 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на управителя на “СБАГАЛ 

“Проф. д-р Д. Стаматов” ЕООД да предприеме необходимите действия за 

преструктуриране дейността на дружеството, с цел оптимизиране 

използваемостта на болничната и легловата база, като бъдат разкрити нови 

легла и проучване на законовите възможности за превръщането на 



болницата в единно звено по майчинство и детство, със сектор по 

медицинска генетика. 

2.  На основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на управителя на “СБАГАЛ 

“Проф. д-р Д. Стаматов” ЕООД да предприеме необходимите действия за 

осигуряване на поетапното финансиране на строително-ремонтните работи 

на съществуващата сграда на лечебното заведение и пристрояване на 

съвременни операционни към сградата. 

3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на управителя на “СБАГАЛ 

“Проф. д-р Д. Стаматов” ЕООД да предприеме необходимите действия за 

осигуряване на поетапното финансиране за закупуване на необходимото 

оборудване, медицинска апаратура и щатно осигуряване на звеното по 

майчинство и детство. 

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

 

4727-4. 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

4 ЗМСМА, чл. 5/1/ и чл. 6/1/ НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – Варна 

дава съгласие на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания 

със стационар д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, да проведе 

преговори с банкови институции и предприеме необходимите действия за 

получаване на кредит в размер до 1 500 000 лв., с цел изграждане и 

обзавеждане на допълнителен сграден фонд към съществуващата База 2, на 

“МДОЗС д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД в кв. “Аспарухово”, 

местност “Вилите”, даващ възможност за увеличаване на легловата база на 

лечебното заведение с нови 50 легла. 

2. На основание чл. 5/1/ и чл. 6/1/ НРУПСЧОВКТД, Общински съвет - 

Варна задължава управителя на “Междуобластен диспансер за онкологични 

заболявания със стационар д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, да 

внесе за разглеждане и одобряване от Общински съвет-Варна на конкретни 

оферти с проекто-договор, икономическа обосновка и предложение за 

погасителен план за искания кредит. 

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

 

4728-4. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, Общински съвет - 

Варна възлага на Кмета на Община Варна да предложи подходящ терен, 

който да бъде предоставен на Медицински университет “Проф. д-р Параскев 

Стоянов” – гр. Варна за изграждане на общежитие за студентите на 

университета и хотелска база срещу предоставяне на 25 % от бъдещата 

сграда в собственост на Община Варна. 

Предложението на Кмета на Община Варна да бъде внесено за 

разглеждане от Общинския съвет в срок до следващото заседание на съвета. 

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



 

4729-4. На основание чл.21, ал.1, т. 6, т. 23 и чл.54, ал.3 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна отпуска сума в общ размер от 250 000.00 лв. за 

извършване на неотложни ремонтни дейности в: “ДКЦ 1 “Света Клементина 

– Варна” ЕООД, “ДКЦ  “Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна ” ЕООД, 

“ДКЦ 3 –Варна ” ЕООД , “ДКЦ 4 – Варна ” ЕООД, “ДКЦ 5 – Варна ” ЕООД, 

“ДКЦ Чайка” ЕООД, “Стоматологичен център 1 Варна” ЕООД, с цел 

подобряване на използваната материалнотехническа база от общо 

практикуващите лекари, специалисти и стоматолози на основание и с цел 

привеждането на дейността им към изискванията на действащото 

законодателство, като средствата бъдат предвидени и усвоени от бюджета 

на Община Варна за 2007 г., като средствата бъдат разпределени по равно 

между здравните заведения. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 39, против – 0, въдържали се – 0, отсъстват – 12/ 

 

4730-4. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, 

т.4 и чл.54, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска за капиталови 

разходи на следните търговски дружества със 100 % капиталова собственост 

на Община Варна, следните суми, както следва: 

1. “ДКЦ 1 “Света Клементина – Варна” ЕООД 

100 000 лв. за основна вноска за закупуване на рентгенов апарат, като 

останалата част ще бъде поета чрез инвестиране на собствени средства; 

54 000 лв. за газификация по изготвен проект, утвърден през 2005 г. 

1. “ДКЦ  “Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна ” ЕООД 

общо 70 000 лв. за  закупуване на апаратура, както следва: 

          - 23 000 лв. за хематологичен брояч; 

          - 34 000 лв. за биохимичен анализатор; 

          - 13 000 лв. за електроеницефалограф 

1. “ДКЦ 3 – Варна ” ЕООД 

245 000лв. за ремонт на сграден фонд, както следва: 

          - 20 000 лв. за проектиране 

          - 130 000 лв. за ремонт на хоризонталната канализация; 

          - 70 000 лв. за газификация; 

          - 25 000 лв. за изготвяне на рамки за инвалиди към подходите на 

«ДКЦ 3 – Варна»-ЕООД 

1. “ДКЦ 4 – Варна ” ЕООД 

46 000 лв. за закупуване на апаратура, съобразно инвестиционна 

програма от 10.02.2007 г. 

1. “ДКЦ 5 – Варна ” ЕООД 

225 000 лв. за  основен ремонт на сградата – покривни части, цялостен 

ремонт на сградния фонд, включително и подмяна на дограма и други 

СМР съобразно инвестиционен проект от 10.02.2007 г. 



1. “ДКЦ Чайка” ЕООД 

80 000лв за ремонт на сграден фонд, съобразно инвестиционен проект от 

10.02.2007 г. 

1. “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I 

Варна” ЕООД 

20 000 лв. за ремонт на сграден фонд, съобразно инвестиционен проект 

от 10.02.2007 г. 

1. “Специализирана болница по очни болести за активно 

лечение Варна” ЕООД 

30 000 лв.  за закупуване на апаратура, съобразно инвестиционна 

програма от 10.02.2007 г. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 36, против – 0, въдържали се – 1, отсъстват – 14/ 

 

4731-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна отменя свое решение № 3872-7(43)/12.07.2006 г. в частта му 

относно бракуването на лек автомобил “Форд Фиеста”, собственост на 

“Диагностично-консултативен център V – Варна Св. Екатерина”-ЕООД. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против – 0, въдържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

4732-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна отменя изцяло свое решение № 3873-7(43)/12.07.2006 г. за 

продажба на леки автомобили “Хюндай Акцент” и “ВАЗ” собственост на 

“Диагностично-консултативен център V – Варна Св. Екатерина”-ЕООД, 

поради невъзможност решението да бъде изпълнено. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 35, против – 0, въдържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 

4733-4. На основание чл. 25, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на Председателя 

на Общински съвет – Варна и на Кмета на община Варна да проведат 

необходимите преговори и предприемат всички необходими действия за 

осигуряване на средства за закупуване на медицински апарат – линеен 

ускорител – за нуждите на лечебните заведения в Община Варна. 

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

 

4734-4. На основание чл. 25, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на Председателя 

на Общински съвет – Варна и на Кмета на община Варна да проведат 

необходимите преговори и предприемат всички необходими действия за 

проучване на възможността и осигуряване на необходимите средства за 



заплащане и пребазиране на спешната и неотложна помощ на територията 

на Община Варна. 

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

 

4735-4. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и чл. 25, т. 6 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна възлага на Председателя на Общински съвет – 

Варна и на Кмета на община Варна да внесат в Министерство на 

здравеопазването искане в бюджета за 2008 г. на Република България да 

бъдат заложени средства за проектиране и изграждане на нова болнична 

сграда на терен, находящ се в МБАЛ “Св. Анна”-Варна – АД за нуждите на 

“Травма център”: 

- шокови зали /детска и за възрастни/; 

- диагностично звено – образно и лабораторно; 

- травматологично звено – първа и втора травматологии и ортопедия; 

- хирургия на главата – неврохирургия, ЛЧХ, УНГ, очна хирургия, 

хирургия на гръбначния стълб и шията. 

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

 

4736-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 4 от ЗМСМА и молба вх. № РЗ-6-94-А(167)/04.10.2006 г., Общински 

съвет – Варна отпуска финансова помощ на Атанас Стоянов Атанасов от с. 

Каменар, обл. Варненска в размер на 200 /двеста/ лв. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ 

 



 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 51/21.02.2007 г. 

по точка пета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия за 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 

- следприватизационен контрол по договор № ОС-2-

9200(72)/06.11.2002 г.; 

- утвърждаване на правоспособни юристи за изготвяне на правни 

анализи за изготвяне на приватизационни оценки на предложените за 

приватизация обекти. 

 

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

следприватизационен контрол 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

4737-5. На основание чл. 6 и чл. 6.1. от “Правилник за дейността на 

комисията за приватизация и следприватизационен контрол” и свое решение 

№ 4539-6(49)/20, 22.12.2006 г., Общински съвет – Варна утвърждава 

правоспособни юристи за изготвяне на правни анализи на предложените за 

приватизация обекти, както следва: 

1. Кремена Петрова Ангелова 

2. Милко Славов Иванов 

3. Иван Василев Карабоев 

4. Томина Николова Томова 

5. Меглена Костадинова Младенова 

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

 

4738-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 3 от 

ЗПСК във връзка със свое решение № 4537-6(49)/20, 22.12.2006 г. и 



приватизационен договор № ОС-2-9200(72)/06.11.2002 г., Общински съвет – 

Варна реши: 

Приема изпълнението на поетите задължения с приватизационен 

договор № ОС-2-9200(72)/06.11.2002 г. на купувача “Ваком” ЕООД за имот, 

находящ се в гр. Варна, ул. “Възраждане” – парцел ІІ, район 13, кв.: 503, 

парц.: ІІ, ст.кад.пл. № 2: 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 и представляващ парцел с площ 

1 400,00 кв. м, при граници на имота – ул. “Възраждане”, ул. “Г. С. 

Раковски”, п-л І и п-л ІІІб – съгласно АОС № 660/29.05.1998 г., по 

отношение на инвестиции в размер на 1 915 000 лв. и осигуряване на 

тридесет работни места, съгласно протокол на комисията за 

следприватизационен контрол. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват  - 19/ 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ 

 



 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 51/21.02.2007 г. 

по точка шеста от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Образование” относно: 

- приемане на  “Програма за осигуряване на максимален обхват на 

децата в училище”. 

 

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

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

4739-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 3 от ЗМСМА по предложение на Кмета на община Варна с вх. № О-7-

9303(16)/08.02.2007 г., Общински съвет – Варна приема “Програма за 

осигуряване на максимален обхват на децата в училище”, съгласно 

приложение. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ 

 



 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 51/21.02.2007 г. 

по точка седма от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура, вероизповедания, медии” относно: 

- приемане на Меморандум за разбирателство между Община Варна и 

Фондация “Вапцарова вяра” за учредяване на комитет по побратимяване на 

градове за реализацията на проект “Паркове на поезията”, съгласно 

приложение № 1; 

- приемане на “Статут за присъждане на награда за млад български  

писател “Андрей Германов”, съгласно приложение № 2; 

- задължаване на Председателя на Общинския съвет – Варна и Кмета 

на Община Варна да предприемат необходимите действия за осъществяване 

на процедурата по чл. 6, ал. 1 от ЗДС, като отправят мотивирано 

предложение до Министерски съвет на Република България за обявяване на 

“Фестивален комплекс – Варна”, подробно описан в АПДС № 

3009/26.04.2000 г. за частна държавна собственост; 

- осъществяване на процедурата по обявяване на “Фестивален 

комплекс – Варна” за частна държавна собственост и предприемане на 

действия за деактуване на  “Фестивален комплекс”-Варна като държавна 

собственост и актуването му като общинска собственост; 

- поставяне на паметна плоча на руския дипломат Александър 

Викторович Рачински в началото на едноименната улица в гр. Варна; 

- поставяне на паметна плоча на  чешкия историк Константин Иречек 

на фасадата на сградата, където се помещава Дружеството на българо-чешко 

и словашко приятелство във Варна, ул. “Св. Климент” 18Б. 

 

 

Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК “Култура, вероизповедания, 

медии” 

 

 

 

 



Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

4740-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 

от ЗМСМА, Общинския съвет – Варнаприема Меморандум за 

разбирателство между Община Варна и Фондация “Вапцарова вяра” за 

учредяване на комитет по побратимяване на градове за реализацията 

на проект “Паркове на поезията”, съгласно приложение № 1. 

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

 

4741-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 

от ЗМСМА, Общинския съвет – Варнаприема Статут за присъждане на 

награда за млад български  писател “Андрей Германов”, съгласно 

приложение № 2. 

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

 

4742-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА 

и чл. 6, ал. 1 от Закона за държавната собственост и по предложение на 

Председателя на Общинския съвет – Варна с вх. № ОС-7-9303/16/08.02.2007 

г., Общинския съвет – Варна задължава Председателя на Общинския съвет – 

Варна и Кмета на Община Варна да предприемат необходимите действия за 

осъществяване на процедурата по чл. 6, ал. 1 от ЗДС, като отправят 

мотивирано предложение до Министерския съвет на Република България за 

обявяване на “Фестивален комплекс – Варна”, подробно описан в АПДС № 

3009/26.04.2000 г. за частна държавна собственост. 

          /за – 28, против – 0, въздържали се – 1/ 

 

4743-7. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА и по предложение на Председателя на Общинския съвет – Варна с 

вх. № ОС-7-9303/16/08.02.2007 г., Общинския съвет – Варна задължава 

Председателя на Общинския съвет – Варна и Кмета на Община Варна, след 

осъществяване на процедурата по обявяване на “Фестивален комплекс – 

Варна” за частна държавна собственост, да предприемат необходимите 

действия за деактуване на гореописания имот като държавна собственост и 

актуването му като общинска собственост. 

          /за – 31, против – 1, въздържали се – 3/ 

 

4744-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, 

чл.5 и чл. 6 от Правилника за поставяне на паметници, мемориални знаци и 

художествени пластики на територията на Община Варна и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/33/12.02.2007 г., Общинския 



съвет – Варна решава да бъде поставена  паметна плоча на руския дипломат 

Александър Викторович Рачински в началото на едноименната улица в гр. 

Варна със следното съдържание: 

Александър Викторович Рачински 

1826 - 1877 г. 

Руски дипломат, първи Вицеконсул във Варна 

от 1859 г. до 1862 г. 

Съдействал за богослужение на българския език на града и за 

развитието на просветното дело в България. 

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

 

4745-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.4, 

чл.5 и чл. 6 от Правилника за поставяне на паметници, мемориални знаци и 

художествени пластики на територията на Община Варна и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/32/12.02.2007 г., Общинския 

съвет – Варна решава да бъде поставена  паметна плоча на  чешкия историк 

Константин Иречек на фасадата на сградата, където се помещава 

Дружеството на българо-чешко и словашко приятелство във Варна, ул. “Св. 

Климент” 18Б, със следното съдържание: 

Константин Иречек 

1854 - 1918 г. 

Чешки историк. Автор на История на българите. 

Министър на образованието и Директор на 

Народната библиотека в 

Следосвобожденска България. 

Изследовател на варненския край. 

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

  

Приложение № 1 

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ОБЩИНА 

ВАРНА И ФОНДАЦИЯ „ВАПЦАРОВА ВЯРА”ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА 

КОМИТЕТ ПО ПОБРАТИМЯВАНЕ НА ГРАДОВЕ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ПАРКОВЕ НА ПОЕЗИЯТА” 

Чл. 1. Цел 

Община Варна и Фондация „Вапцарова вяра” (Страните), като желаят 

да си сътрудничат при реализиране на проект „Паркове на поезията” 

(проекта) се споразумяха да учредят Комитет по побратимяване на градове 

(Комитетът), който да работи за реализирането на проекта. За тази 

цел Страните сключиха този Меморандум за разбирателство, в който 

определят дейностите, които ще предприемат за осъществяването на тези 

задачи. 

Чл. 2. Дейности на Страните 



2.1. Страните ще учредят Комитет, който ще има правомощията да 

предприеме всички необходими действия за реализирането и 

координирането на проекта. Комитетът ще бъде учреден с решение на 

Общински Съвет, не по-късно от 60 дни от подписването на този 

Меморандум. Комитетът ще работи до момента, в който страните се 

споразумеят да го разпуснат. 

2.2. Комитетът ще изготви всички документи, необходими за 

привличане на средствата, нужни за извършване на дейностите по 

реализацията на проекта. Комитетът ще съгласува с Общински Съвет 

дейностите, предприети за реализация на проекта. Комитетът ще се грижи 

за повишаване на обществената информираност по въпросите на 

побратимяването на градовете. 

Чл. 3. Общи разпоредби 

3.1. Финансови средства: Комитетът ще разполага с финансовите 

средства, привлечени за реализацията напроекта. Комитетът ще използва 

привлечените средства целесъобразно и с грижата на добър 

стопанин.Комитетът периодично ще се отчита пред Общински Съвет за 

разходваните средства, във връзка с реализацията на проекта. 

3.2. Публичност: Комитетът ще се грижи за публичността 

на проекта, като за целта ще използва привлечените за реализацията 

на проекта средства. 

3.3. Упълномощени представители: Страните ще бъдат представени 

от лицата, ръководещи организациите, подписали този Меморандум за 

разбирателство, или от техни упълномощени заместници. Всяка Страна 

може да посочи писмено и други представители, упълномощени да 

представляват тази Страна. 

Представителите на Страните в Комитета ще бъдат назначени с 

взаимно съгласие на Страните. Смяна на лицата, 

представляващи Страните в Комитета ще става при взаимно съгласие, след 

размяна на необходимата кореспонденция. 

3.4. Език: Този Меморандум за разбирателство е съставен на 

български и английски език. В случай на неяснота или противоречие между 

двата текста, предимство ще има текстът на български език. 

3.5. Дата на влизане в сила: Този Меморандум за разбирателство влиза 

в сила от датата на подписването му от двете Страни. 

В уверение на което, Страните положиха собственоръчно подписите 

си под този Меморандум за разбирателство на _____ февруари 2007 година. 

          Настоящият Меморандум за разбирателство е приет с решение 

на Общински съвет – Варна № 4740-7(51)/21.02.2007 г. 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 

 

  

С Т А Т У Т 

за присъждане на награда за млад български писател  

“АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ” 

 

 

   1. С наградата за млад писател “Андрей Германов” община Варна 

отличава ярки постижения в поезията, прозата, публицистиката и 

литературната критика на автори на възраст до 40 години, чието творчество 

продължава и обновява плодотворните традиции в българската литература; 

    2.Наградата се присъжда на всеки две години за книга, издадена в 

този период на млад автор,живеещ в България и пишещ на български език; 

   3. Предложенията за удостояване с Наградата за млад български 

писател “Андрей Германов” се правят до 15 март на годината, в която тя се 

връчва, от творчески съюзи на писатели, издателства, обществени 

организации и сдружения, научни институти, учебни заведения,граждани и 

от членовете на журито; 

   4. До 15 април списъкът с направените предложения се публикуват 

поне в един регионален и един национален ежедневник, както и в 

официалния сайт на Община Варна за публично обсъждане; 

   5. Предложенията се оценяват от жури в състав от пет души, като 

най-малко един от тях живее  във Варна. В него се включват видни 

български писатели, литературни критици, публицисти. То се назначава  със 

заповед на Кмета на общината веднага след връчването на Наградата през 

съответната година. 

   6. В срок до 1 юни журито формира измежду всичките предложения 

кратка листа, която се прави публично достояние най-малко в един 

регионален и един национален ежедневник за обществено обсъждане. 

Времето за обсъждане е до 15 юли; 

   7. След проведеното публично обсъждане, журито определя 

носителя на Наградата за млад български писател “Андрей Германов”. 

Наградата може да се присъди на повече от един автор, като награденият 

фонд се поделя по равно. В случай, че няма ярки постижения, наградата не 

се връчва; 

   8. Решението на журито се утвърждава със заповед на Кмета на 

общината; 



   9. Наградата за млад български писател “Андрей Германов” се 

връчва от Кмета на общината на специална церемония в навечерието на 15 

август – Деня на Варна; 

 

  10. Наградата е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева и диплом. 

 

   Настоящият Статут е приет с Решение № 4741-7(51)/21.02.2007 г.  на 

Общинския съвет – Варна. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ 

 



 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 51/21.02.2007 г. 

по точка осма от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места” относно: 

- съгласуване на План за регулация и застрояване на урегулиран 

поземлен имот ІІ-158 “за помпена станция”, кв. 2 план извадка от ПП на ПРЗ 

на к.к. “Св. Св. Константин и Елена”. 

- обсъждане на плановото задание за Общия устройствен план. 

 

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

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 

общината и населените места” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 37 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

4746-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА  и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № Д-5-9200/889/28.12.2006 г., 

Общински съвет - Варна одобрява “Планово задание за разработване на 

Общ устройствен план” на Община Варна. При разработването на фаза 

“Предварителен проект” да се отчетат забележките и препоръките на 

съгласувателните институции по чл. 125, ал. 5 и 6 от ЗУТ, в това число 

НИПК-София и РИОСВ-Варна, и становищата на  специалисти и 

представители на Общинския съвет. 

 Решение на Общински съвет № 4511-2/20, 22.12.2006 г., Програмата 

за здравеопазването, Програма за образованието, Общинска стратегия за 

развитие на социални услуги за деца и семейства 2007-2013, Общинска 

стратегия за развитие на социални услуги за възрастни 2007-2013, 

Общински план за развитие на Община Варна 2007-2013, да се считат за 

неразделна част от плановото задание. 



 В следваща фаза да се проучи възможността за евентуално включване 

в строителните граници на гр. Варна на териториите на “Селищните 

образувания”, съгласно приложение № І. 

 При разработването на вариантите във фаза “Предварителен проект” 

на “Общия устройствен план” на Община Варна, за жилищните зони да се 

предложат решения с показатели за плътност на застрояване и коефициенти 

на интензивност под минималните на действуващите нормативи, по 

приложение № 1. 

        /за – 29, против – 1, въздържали се - 7/ 

 

 

4747-8.  На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и във връзка с 

отсъствието на осигурени адекватни мрежи на техническата инфраструктура 

на територията на селищните образувания и ж.к. “Бриз” и ж.к. “Изгрев” на 

гр. Варна,  Общински съвет - Варна задължава Кмета на Община Варна да 

разпореди преустановяването на издаване на Разрешения за строеж на 

сгради за обитаване на цитираните територии, съгласно приложение І. 

        /за – 33, против – 3, въздържали се – 1/ 

 

 

4748-8. На основание чл. 129, ал. 3 от ЗУТ и по предложението на 

Кмета на Община Варна с вх. №ОС-7-9302/30/07.02.2007 г., Общински 

съвет-Варна съгласува на План за регулация и застрояване  - план извадка за 

УПИ ІІ-158 “за помпена станция”, кв. 2  по ПП на ПРЗ на к.к. “Св. Св. 

Константин и Елена”. 

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

 

 

Приложение І 

 

СЕЛИЩНИ ОБРАЗУВАНИЯ 

Зем. Варна 

М. Балъм дере, Планова, Кочмар, Сълзица и соуксулар, Пчелина, 

Франга дере и кокарджа, Сотира, Свети Никола, Акчелар, Ваялар 

Зем. Владиславово 

М. Ментеше, Балъм дере. 

Зем. Виница 

М. Телевизионна кула, Акчелар-малък, Виница-север, Добрева чешма, 

Траката-разширение, Горна трака, Дели Сава, Аленмак, Манастирски рид 

бялата чешма и дъбравата, Перчемлията 

Зем. Галата 

М. Зеленика, Боровец-север, Боровец-юг, Прибой, Ракитника 

Зем. Звездица 



М. Орехчето, Летището, Под селото 

Зем. Константиново 

М. Припек, Крушова градина, Черешова градина, Лазур, Панорама 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ 

 

 



 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 51/21.02.2007 г. 

по точка девета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Младежки дейности и спорт” относно: 

- приемане “Наредба за материално стимулиране на варненски 

спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни 

резултати на световни и европейски първенства, световни и европейски 

купи и  световни рекорди през 2007 г.”; 

- приемане «Инструкция за условията, критериите и реда за финансово 

подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове за 2007 

г.»; 

- приемане «Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на 

проекти на неправителствени организации”. 

 

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

спорт” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 31 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

4749-9. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.17. ал.1, т.1 и т.10 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема “Наредба за материално 

стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица 

постигнали високи спортни резултати на световни и европейски първенства, 

световни и европейски купи и  световни рекорди през 2007 г.”, съгласно 

приложение. 

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

 

4750-9. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.17. ал.1, т.1 и т.10 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема “Инструкция за условията, 



критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и 

обединените спортни клубове за 2007 г.», съгласно приложение. 

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

 

4751-9. На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.17. ал.1, т.1 и т.10 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема “Наредба за условията и реда за 

финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации от 

Дирекция “Младежки дейности и спорт” – Община Варна», съгласно 

приложение. 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ 

 



 

Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 51/21.02.2007 г. 

по точка десета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Социални дейности и жилищна политика” относно: 

- приемане на “Социална програма” – 2007 г.; 

- приемане на “Правила за изпълнение на социалната програма  в 

Община Варна 2007; 

- отпускане на финансова помощ на Иванка Тодорова Николова. 

 

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

жилищна политика” 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 33 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

4752-10. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-7-9302/43/20.02.2007 г., 

Общински съвет – Варна отпуска средства в размер на 2 000лв. на Иванка 

Тодорова Николова – ЕГН , гр. Варна, ж.к. “Владислав Варненчик” бл.405, 

вх.16, ет.6, за частично покриване на разходи по транспортиране на 

тленните останки на сина и Тихомир Николаев Стоянов от Швейцария до 

България. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 

4753-10. На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и във връзка с чл.17, 

ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна приема “Социална 

програма на Община Варна за 2007 г.” и “Правила за изпълнение на 

социалната програма на Община Варна за 2007 г.”, съгласно 

Приложение I и Приложение II, със следното допълнение: 



- в “Социална програма на Община Варна за 2007 г.”, Раздел 4 

“Достъпна архитектурна среда” създава нова т. 15 “Ремонт на покрива на 

Спортна зала в “Дом на културата на слепите” на адрес: ул. “Петко 

Стайнов” № 3 – втори етап -  подмяна на улуците и ламаринената част на 

стойност 30 000 лв. /тридесет хиляди лева/. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

за – 32, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ 

 



Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 51/21.02.2007 г. 

по точка единадесета от дневния ред 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от г-н Борислав 

Гуцанов – председател на Общински съвет – Варна относно: 

- предоставяне от Общински съвет – Варна на сума в размер на 1500 

лв.на деца на моряци от екипажа на м/к “Хера”; 

- предоставяне от Общински съвет – Варна на сума  в размер на 1500 

лв.на СНЦ “Моряците от Хера”. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

4754-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 ЗМСМА, Общински 

съвет-Варна решава да отпусне сума в общ размер на 1 500 /хиляда и 

петстотин/ лв. на децата на моряци от екипажа на моторен кораб “Хера”, 

потънал на 13.02.2004 год. в  Черно море, както следва: 

 на Ива Светославова Георгиева, ЕГН:  – 500 лв.; 

 на Александър Светославов Георгиев, ЕГН:  – 500 лв.; 

 на Виктория Свиленова Спасова, ЕГН: ********** – 500 лв. 

Разходът в общ размер на 1 500 лв. да бъде за сметка на Общински 

съвет-Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

4755-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 ЗМСМА и във връзка с 

писмо вх. № ОС-7-9907/6/19.02.2007 год. от Иванка Добрева Вълчева, ЕГН: 

********** – Председател на Управителния съвет на Сдружение с 

нестопанска цел, осъществяващо обществено полезна дейност “Моряците от 

Хера”, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. “Васил 

Петлешков” № 1, вх. “А”, ет. 1, ап. 3, вписано в регистъра за юридически 



лица с нестопанска цел при Варненския окръжен съд под партиден № 17, 

том 42, стр. 70, дело № 3375/2006 год., Общински съвет-Варна предоставя 

сума в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лв. на СНЦ “Моряците от 

Хера”, която сума да бъде преведена по банкова сметка на сдружението в 

банка ДСК-гр. Варна, IBAN: BG17STSA93000012914655, BIC: STSABGСF. 

Разходът в общ размер на 1 500 лв. да бъде за сметка на Община 

Варна. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ 

 



Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 51/21.02.2007 г. 

по точка дванадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет от Кмета на община Варна вх. № 

РД-7-9302(5)/22.01.2007 г.относно изпълнение на решенията на Общински 

съвет – Варна от заседания № 39/01.03.2006 г., № 40/04.04.2006 г., № 

41/16.05.2006 г., № 42/09.06.2006 г., № 43/12.07.2006 г. и № 44/02.08.2006 г. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

4756-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 37, ал. 4 от “Правилник за организацията и дейността на Общинския 

съвет –Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация”, Общински съвет – Варна приема за сведение отчета на 

Кмета на Община Варна Варна вх. № РД-7-9302(5)/22.01.2007 г.относно 

изпълнение на решенията на Общински съвет – Варна от заседания № 

39/01.03.2006 г., № 40/04.04.2006 г., № 41/16.05.2006 г., № 42/09.06.2006 г., 

№ 43/12.07.2006 г. и № 44/02.08.2006 г., съгласно приложение. 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ 

 



Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 51/21.02.2007 г. 

по точка тринадесета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Попълване съставите на ПК и ВрК към Общински съвет 

– Варна. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 32 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

4757-13-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Благоустройство и комунални 

дейности” и ПК “Транспорт” общинския съветник  Владимир Караджилов. 

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

 

4757-13-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ПК “Финанси и бюджет” и ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места” общинския съветник    

 Владимир Караджилов. 

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

 

4758-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от 

“Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ВрК “Опазване и възпроизводство на 

околната среда” общинския съветник  Гергана Господинова. 

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



 

4759-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от 

“Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ВрК “Опазване и възпроизводство на 

околната среда” общинския съветник Георги Дюлгеров. 

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

 

4760-13-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  освобождава от състава на ПК “Обществен ред и сигурност” 

общинския съветник   д-р Ивайло Бояджиев. 

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

 

4760-13-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 

от “Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ПК “Социални дейности и жилищна 

политика” общинския съветник     д-р Ивайло Бояджиев. 

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

 

4761-13.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 5 от 

“Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 

съвет – Варна  избира за член на ВрК “Опазване и възпроизводство на 

околната среда” и ВрК “Корупция” общинския съветник Иван Русев. 

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

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ 

 



Препис-извлечение! 

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

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 51/21.02.2007 г. 

по точка четиринадесета  от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение от Председателя на ОбС – 

Варна относно вземане на решение за изменение и допълнение на Устава на 

“Пазари”-ЕАД, приет с решение на Общински съвет – Варна № 4621-

18(49)/20, 22.12.2006 г. и изменен и допълнен с решение № 4698-

17(50)/24.01.2007 г. 

 

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС 

 

Общ брой присъстващи общински съветници – 35 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

4762-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 ЗМСМА, чл. 221, т. 1 във 

връзка с чл. 232а ТЗ, Общински съвет-Варна приема изменение и 

допълнение на Устава на “Пазари” ЕАД, приет с решение на ОбС № 4621-

18/49/20,22.12.2006 год., и изменен и допълнен с решение № 4698-

17/50/24.01.2007 год. както следва: 

- Изменя следните заглавия в Устава: 

1. Изменя израза “ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ”, като същия става “ГЛАВА 

І – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ”. 

2. Изменя израза “КАПИТАЛ”, като същия става “ГЛАВА ІІ – 

КАПИТАЛ”. 

3. Изменя израза “ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ”, като същия става “ГЛАВА ІV 

– УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО”. 

4. Изменя израза “РАЗДЕЛ ІІ - СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ”, като 

същия става “Съвет на директорите”. 

- Изменя следните текстове в Устава: 

5. Изменя чл. 16, ал. 1, изр. 1 от Устава на дружеството, като израза 

“Дружеството се управлява от СД” става “Дружеството се управлява и 

представлява от Съвета на директорите”; 



6. Изменя чл. 16, ал. 3 от Устава на дружеството, като израза “...и 

изпълнителен член /изпълнителен директор/...” се отменя”; 

7. Изменя чл. 19 от Устава на дружеството, като текста на ал. 1, буква 

“б” се отменя и текста на ал. 1 придобива следния вид: “Членовете на 

Съвета на директорите имат еднакви права и задължения независимо от 

вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета.”. 

8. Заглавието на чл. 23 “Изпълнителен директор” се изменя и става 

“Прокурист”. 

9. Изменя чл. 23 от Устава на дружеството, като същия придобива 

следния вид: 

“чл. 23 /1/ Съветът на директорите може да натовари физическо лице- 

прокурист, което да управлява и представлява дружеството срещу 

възнаграждение. Председателят на Съвета на директорите упълномощава 

прокуриста с пълномощно с нотариална заверка на подписите и сключва с 

него договор за управление, в който се договарят конкретните права и 

задължения, възнаграждението на прокуриста, осигуровките и други 

условия. 

/2/ Прокуристът е длъжен да докладва незабавно на Председателя на 

Общинския съвет, на Кмета на Община Варна и на Председателя на СД за 

настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за 

дружеството. 

/3/ Прокуристът осъществява текущата дейност на дружеството, в това 

число, но не само: 

1. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет, 

заповедите на Кмета на Община Варна и на решенията на Съвета на 

директорите; 

2. Организира дейността на дружеството; 

3. Осъществява оперативното ръководство на дружеството; 

4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на 

дружеството; 

5. Съхранява и използва печата на дружеството;” 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 ЗМСМА, чл. 221, т. 1 във връзка с 

чл. 232а ТЗ, Общински съвет-Варна приема Устав на “Пазари” ЕАД, 

съобразен с горепосочените промени. 

/резултати от поименно явно гласуване: 

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

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

В А Р Н А 

_________________ /Б. ГУЦАНОВ/ 

ЛИ/ЛИ 


