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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Имате думата, колеги. Заявка от колегата Христо Боев. Заповядайте, 

колега Боев. 

 

Христо БОЕВ 

Добър ден г-н председател, добър ден уважаеми колеги, г-н кмете. 

Чуваме ли се, г-н председател? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, чувате се прекрасно.  

 

Христо БОЕВ 

Благодаря. Уважаеми колеги, предмета на настоящото ми питане е 

свързан с Наредбата за опазване на обществения ред във Варна. Считам, че 

на колегите им е ноторно известен факта, че с решение на Върховния 

административен съд от средата на лятото тази година е оставено в сила в 

по-голямата му част, решение на Варненския административен съд № 1384 

по описа на съда за миналата година, с което уважаеми колеги над ¾ от 

разпоредбите на цитираната от мен Наредба са отменени, поради 

допуснато съществено нарушение на административно-производствените 

правила, а именно поради не представяне на, непредоставяне на 

едномесечен срок за засегнатите лица за запознаване с проекта, и 

евентуално за правене на предложения, изменения и допълване в него. 

Днес, уважаеми колеги, шест месеца по-късно не виждаме реакция по този 

казус от страна на общинската администрация. Последиците от това 

бездействие, според нас са наистина многобройни и разнопосочни. Няма 

да давам много примери, ще каза само две - три неща. Поради факта на 

отменените разпоредби например отпада задължението на собствениците 

на жилищните сгради и търговски обекти да почистват снега под тях. 

Особено актуално предвид настоящата зима. Нямаме правни основания за 

санкциониране на лица, които повреждат зелените системи на града. В 



момента оставен без контрол, респективно без санкциониране и проблема 

с изхвърлянето на битови отпадъци на нерегламентирани за това места. В 

тази посока изброяването ми може да продължи дълго време. Ясно е, че 

става въпрос за регулиране на обществени отношения с изключителна 

значимост, затова моето питане е – изготвен ли е нов проект за подзаконов 

нормативен акт, който да бъде обсъден в ресорната комисия и след това от 

нас на Съвета, и ако „да“, в какви срокове този проект ще бъде внесен за 

разглеждане. Благодаря Ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на колегата Боев. Николай Костадинов, имате думата за 

въпроси. Заповядайте. 

 

Николай КОСТАДИНОВ 

Благодаря, г-н председател. Уважаеми г-н Портних, уважаеми г-н 

председател, уважаеми колеги, миналата седмица се проведе протест в 

село Константиново по темата за канализацията им, а на този протест 

жителите на селото много ясно изразиха своята позиция, че искат 

изграждане на канализация, затова аз им обещах да попитам нашия кмет 

кога в с. Звездица и в с. Константиново ще бъде изградена канализация? 

Благодаря Ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, колега Костадинов. Следваща заявка от колегата Къчев. 

Заповядайте, колега Къчев. Колега Къчев, имате думата. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Уважаеми…, чуваме ли се? Ало? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, чуваме Ви. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Общинските съветници от БСП сме сериозно притеснени, от …… 

/н.р./ ползватели на павилиони и преместваеми обекти, които през 

последните седмици са изненадани с уведомителни писма от „Енерго Про“ 

за преустановяване на …. /н.р./ на обектите  им. Основание за това им дава 

липсата на валидни решения за поставяне на …/н.р./ Засегнатите 

собственици твърдят, че през последните пет-шест години нужните 

разрешения не им се издават от районните администрации, въпреки, че 

фигурират в схемите за разполагане, надлежно си плащат нормативно 

определените такси. Причината според нас е повече от ясна – липса на 

Заповед на кмета на Община Варна за сформиране на комисии, съгласно 



общинската Наредба за разполагане на търговски обекти по чл. 56. Може 

би тук някъде се крие и причината за липсата на отговори на Кмета на 

отправени питания от нас общинските съветници от БСП на предходни 

сесии примерно за законността на поставяне на преместваеми обекти в 

район „Аспарухово“, спортните площадки проблемите и други. Значи пак 

….…/н.р./ повече да няма заседания на ПК „Туризъм, търговия и рекламна 

дейност“, с което умишлено бездействие се цели единствено ползватели на 

преместваемите обекти да бъдат политическо според нас или финансово 

зависими от управляващото все още мнозинство във Варна. Според мен е 

време този предизвикан от администрацията хаос да спре и спешно да се 

предприемат мерки за възстановяване на нормалната ритмичност при 

осъществяване на тези разрешителни и разрешителни режими изобщо на 

преместваемите търговски обекти.  

Конкретният ми въпрос към Вас, кмете е: кога ще издадете заповед 

за сформиране на комисия за определяне на ползвателите на преместваеми 

обекти, съгласно чл. 49 от общинската наредба за разполагане на 

преместваеми обекти, по смисъла на чл. 56, ал. 1 от Закона за устройство 

на територията. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Благодаря на колегата Къчев. Следващата заявка е от колегата 

Капитанов. Имате думата. 

 

 Николай КАПИТАНОВ 

 Благодаря, г-н Балабанов. Моето питане е свързано с решение на 

Общински съвет – Варна от 02.05.2017 г., с което се задължава Община 

Варна да върне на Министерството на икономиката акциите от 

„Международен Пловдивски панаир“. От тогава насам са минали четири 

години и половина и бих желал да разбера защо до момента, това не се е 

случило, като получаваме противоречива информация от страна на 

общинската администрация, неофициално получихме отговор, че било 

направено постъпление, на което обаче Министерството не отговорило. 

Министерството пък съвсем официално си пуска съобщение, че не  е 

информирано за такава процедура и в случая се получава едно 

разминаване, което аз искам да разбера защо така се получава. Искам да 

обърна внимание, че за тези четири години и половина Община Варна 

няма представители, каквито би трябвало да излъчи на интересите на 

Варна в съответното дружество.  

 И вторият ми въпрос към г-н Портних е: в публичното пространство 

излезе информация споделена от Кмета на Пловдив – г-н Здравко 

Димитров, с която той твърди, че му е било предлагано от името на 

Община Варна, Община Пловдив да заплати тези акции. До колкото знам 

това е в прерогативите на Общинския съвет и тук се формира един скандал 



между двете общини, който нали сега не съм сигурен от къде се получава 

тази информация - искам да знам дали такова обсъждане наистина е имало 

или така приемам на теория, че е възможно по някакъв начин г-н 

Димитров да изкривява информацията и да ни поднася неправилно такава.  

 И моля при положение, че говорим за ситуацията, която е 

изключително спешна, а ние след 15-20 минути трябва да решаваме 

бъдещето на тези акции, разчитам на отговор на момента, а не след три 

месеца, когато просто няма да има никакво значение какъв е този отговор. 

Благодаря.   

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Благодаря на колегата Капитанов. Колега Георгиев, имате думата. 

Георги Георгиев. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Да, благодаря г-н председател, питането ми към г-н Портних е 

свързано с това, че в Община Бургас е разработена ефективна система, 

която осигурява нормално ученическо хранене, цивилизовано, в което 

родителите избират качествена храна на децата си, избират менюто и 

заплащат всичко по електронен път. Същата система работи и в София, във 

Велико Търново и в много други градове. Т.е. същият тип система, 

родителите имат свободата да преценят какво да изберат родителите за 

своите деца. Миналата седмица получих отговор от администрацията, че 

това е невъзможно да бъде направено във Варна, във връзка с това, че 

храненето било друг тип. Искам да попитам г-н кмета, как така нещо, 

което работи в Бургас, където също управлява Вашето дружество, не може 

да бъде приложено във Варна, нещо което работи в София и Велико 

Търново, не може да бъде приложено във Варна. Ако проблемът е с 

дружеството „Ученическо и столово хранене“, нека там да бъдат взети 

мерки, така че родителите да имат свободата да избират с какво да се 

хранят децата им във Варна. Получих обяснение, че  „Ученическо и 

столово хранене“ е разработило виртуална система. Разгледах я, значи в 

нея линка, връзката която води към избор на меню за деца, не работи, 

връзката която води към храната за деца, мисля че до 3 годишна възраст е с 

меню до м. юни 2021 г. Единственото, което може да даде някаква 

информация е връзката, която води към избор на меню до 7 годишна 

възраст, деца до 7 годишна възраст. Там е посочено меню, което може би 

80 % от децата няма да изберат, ако имат право, ако родителите им имат 

право на избор. Нека общината поне за децата си да се грижи достатъчно 

ефективно и то да не откриваме топлата вода, ами за пореден път да 

взимаме опита на Бургас. За съжаление Варна в момента не е водещия 

град, който да показва и да се гордее със своя опит в цялата страна, а за 

пореден път се налага да копираме от други градове, а все пак всички ние, 



които сме в Пленарна зала имаме желание града да бъде Морска столица, а 

не само на думи и не само на приказки. Това е едно от питанията ми, което 

се надявам да получа някакъв отговор малко по-бързо от предната сесия, 

защото в момента получавам отговори на въпроси, които зададохме 

предната сесия и аз вече трябва да проследя какво точно съм питал, за да 

получа яснота и да вържа отговорите.  

Втория ми въпрос е свързан с Алеята на Възрожденците, която е 

преди качването на Аспарухов мост. Там тя беше направена изключително 

красиво, изключително приветливо, беше нещо, с което градът можеше да 

се гордее. В момента са възстановени само няколко образа на български 

герои, а останалите се рушат и са изключително грозни. Това освен, че е 

поругаване на паметта на нашите предци е и грозен символ на града ни, 

което го превръща в нещо, което никой от активните съветници в 

Пленарна зала в момента, не искаме да бъде. Въпросът ми, питането ми 

към г-н Портних е – г-н Портних, на Вас харесва ли Ви визията на града ни 

по този начин и няма ли в крайна смета тази администрация да бъде 

използвана в интерес на гражданите, поне малка част от града да стане по-

приветлива, по-красива и по-представителна. В тази връзка няма ли в 

началото на следващата година да се направи така, че тези портрети да 

бъдат възстановени и тази част на града да има приветлив и красив облик? 

Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на колегата Георгиев. Колега Губатов имате думата. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги… /н.р./ 

 

От записа: Г-н Балабанов, нищо не се чува. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега Губатов, имате някакъв проблем, явно с устройството, защото 

се чува пращене. Чува се, че говорите, но много, много пращи. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

…… /н.р./ Чува ли се? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, ако може от начало, колега. 

 

Юлиян ГУБАТОВ 

Да. Имам два въпроса към г-н Портних. Първият е свързан с 

транспорта на град Варна и в частност тролейбусния транспорт, който е 



единственият екологичен транспорт към момента на града. Питането ми е 

следното: защо се бави използването на целия потенциал на 

съществуващата контактна мрежа на града, след като по новата 

транспортна схема на града е заложено нейното функциониране? Защо, 

след като претендираме за град с по-малко вредни емисии бе спряна 

тролейбусна линия № 86, която осигурява пряка връзка между 

„Аспарухово“ и „Почивка“ и където има много гимназии, тази линия би 

била полезна и на учениците? 

 И вторият ми въпрос е свързан с чистотата на град Варна. Както 

знаем, бюджета за сметопочистване, сметосъбиране и сметоизвозване е над 

30 милиона за 2021 г. В много от обществените места за отдих паркове и 

градинки на гражданите има поставени метални кошове, които са със 

силно повредена цялост без капаци или дъно в резултат на корозия, като те 

спират да бъдат ефективни. Каква е причината тези кошове за отпадъци да 

не се сменят периодично? На подчинение към Вас, г-н Портних, има 

дирекция „Екология и опазване на околната среда“, която следва също да 

се ангажира с такива на пръв поглед дребни, но важни проблеми за нашия 

град. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

  Благодаря на колегата Губатов. Колега Вешев, имате думата. 

 

  Веселин ВЕШЕВ 

  Уважаеми колеги, уважаеми липсващи, уважаеми г-н Портних, 

„Рибарско пристанище Аспарухово“ е дадено за стопанисване на 

общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“. Благодарение 

на добрите им грижи са се счупили три от бетонните му плочи. Това го 

прави опасно и негодно за ползване. На рибарите им е забранено да го 

ползват, като им се налагат глоби. В същото време не им се предоставя 

алтернативно пристанище, което да използват, докато бъде отремонтирано 

Рибарското пристанище в Аспарухово. Според оценка на независими 

експерти подмяната на трите бетонови плочи ще струва около 60 000 лева. 

В тази връзка имам следните въпроси: в какъв срок ОП „Общински 

паркинги и синя зона“ ще ремонтира Рибарското пристанище в 

Аспарухово? И вторият ми въпрос е – какво алтернативно пристанище ще 

бъде предложено на рибарите в „Аспарухово“, докато бъде завършен 

ремонта на Аспаруховското пристанище. Благодаря Ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

  Благодаря на г-н Вешев. Колега Влаев, имате думата. 

 

  Руслан ВЛАЕВ 

  Чуваме ли се първо? 



  Тодор БАЛАБАНОВ 

Да, чувате се идеално. 

 

  Руслан ВЛАЕВ 

  Уважаеми г-н Портних, уважаеми г-н Балабанов, уважаеми колеги, 

на 29-ти септември с рег. № 21019896ВН от името на групата съветници от 

БСП, входирах питане  със следните няколко въпроса: ето ги въпросите – 

колко на брой са пешеходните подлези на територията на Община Варна, 

колко от подлезите са ремонтирани през последните две години, на колко 

предстои да бъде извършен ремонт, колко от подлезите са пригодени за 

преминаване на хора в неравностойно положение и детски колички и в 

какъв срок ще бъдат пригодени тези, в които липсват условия за нормално 

преминаване на хора в неравностойно положение и детски колички. Колко 

от подлезите са с работещо осветление и в какъв срок ще бъде изградено 

такова, в тези в които липсва? В колко от подлезите има изградено и 

работещо видеонаблюдение и в колко от подлезите има не функциониращи 

отводнителни шахти, предвиден ли е ремонт на тези не функциониращи 

отводнителни шахти и в какъв срок на изпълнение? Към настоящия 

момент нямаме получен отговор на това питане, пак повтарям е от 29-ти 

септември, и ако може да ни бъде отговорено каква е причината за 

забавянето му и кога ще ни бъде пуснат официален отговор. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

  Благодаря на колегата Влаев. Няма други заявки за поставяне на 

въпроси към кмета на Община Варна и администрацията. Давам думата на 

г-н Портних, за да направи отговори и да се изкаже по така поставените 

питания. Г-н Портних, заповядайте. 

 

  Иван ПОРТНИХ 

  Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, благодаря за поставените въпроси. Те бяха много, някои от тях 

не можах съвсем детайлно да чуя, поради шум в системата, но да започна 

от там, че голяма част от въпросите бяха свързани с теми от компетенцията 

на Общинския съвет, визирам включително и темите свързани с „Градски 

транспорт“ - знаете, че дружеството си има собствено управление, 

принципал е Общинският съвет. Също така по темата с „Ученическо и 

столово хранене“ ситуацията е сходна, но предлагам на г-н Георгиев да 

направим една работна среща и да обсъдим, бих присъствал и аз с 

удоволствие, но да се покани и ръководството на „Ученическо и столово 

хранене“ и да се обсъдят възможните опции, всъщност които бяха 

коментирани.  

 По отношение на решенията пък, които стои да вземе Съвета и които 

визира г-н Капитанов, той много добре знае, нали че това не са решения в 



правомощията на Кмета и не знам там какъв разговор точно цитира, но 

въпроса е, че общо-взето преписката, която е изпратена до Общинския 

съвет е изпратена до Общинския съвет именно поради една единствена 

причина, че тези решения са в правомощията на самия Общински съвет. 

Та, не разбрах какво точно попита г-н Капитанов, съвсем така… 

откровено. 

 

  Николай КАПИТАНОВ 

  Да уточня? 

 

  Иван ПОРТНИХ 

  Ами уточнете, ако искате. 

 

  Николай КАПИТАНОВ 

Добре. В публичното пространство излезе цитат на кмета на 

Пловдив, в който той твърди, че Вие сте предлагали да му бъдат продадени 

акциите на…, варненските акции в Международен пловдивски панаир. 

 

  Иван ПОРТНИХ 

Моля, г-н Капитанов, той твърди, нали не знам пред кого твърди и 

къде го твърди, въпроса е, че знаете стойността на акциите, ако това е 

важно за Пловдив и Пловдив би могъл да вземе някакво решение и да 

предприеме някакви действия в тази посока. Нали така?  

 

  Николай КАПИТАНОВ 

Извинявайте, понеже пак имах проблем… 

Добре, а другото, можете ли да ми кажете защо от решението на 

Общинския съвет от 02.05.2017 г. …. 

 

  Иван ПОРТНИХ 

Ами прочетете го решението на Общинския съвет, прочетете какво 

пише в решението на Общинския съвет. 

 

Николай КАПИТАНОВ  

В решението на Общинския съвет пише, че трябва да се върнат тези 

акции…. 

 

  Иван ПОРТНИХ 

Не, не пише това. Не, не пише това. Прочетете решението и тогава си 

задайте въпроса. И не ползвайте тази трибуна за някакви внушения и 

спекулации. Имате достатъчно медийни трибуни да го правите.  

 

 



Николай КАПИТАНОВ  

 Добре, в прав текст, Вие считате ли, че е изпълнено решението от 

02.05.2017 г. на Общински съвет? 

 

  Иван ПОРТНИХ 

 В прав текст - Вие прочетете решението, Вие сте общински съветник. 

 

Николай КАПИТАНОВ  

 Аз, Ви задавам въпрос в момента само ….  

 

  Иван ПОРТНИХ 

Да, ама Вие на мен може да ми задавате въпроси, само че не с този 

тон. 

 

Николай КАПИТАНОВ  

 Добре… …. /н.р./ 

 

  Иван ПОРТНИХ 

И Ви казвам си прочетете решението на Общинския съвет. 

 

Николай КАПИТАНОВ  

В момента Вашия тон е такъв, какъвто Вие твърдите, че е моят. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Нека, диалоговия режим …. 

 

  Иван ПОРТНИХ 

Престанете да правите внушения от тази трибуна. 

 

Николай КАПИТАНОВ  

Просто питам дали е изпълнено решението. Ако кажете, че е 

изпълнено – ок. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Решението е че дава съгласие, колега, прочетете го… какво се има 

предвид, няма императивен характер. Вижте го.  

 

Николай КАПИТАНОВ  

 Ясно, благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

 Понеже има ……/н.р./ на право охранителни органи, по темата. 

 



  Иван ПОРТНИХ 

Прочетохте ли си го? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Така. Г-н Портних, искате ли някакви допълнения да направите по 

поставените въпроси или ще се възползвате от правото си да …. 

 

Иван ПОРТНИХ  

Естествено, защото въпросите бяха много, ще отговоря, както 

урежда правилника, но… и по темата, както г-н Къчев повдигна. Хаосът с 

преместваемите обекти, г-н Къчев, е създаден в рамките на едни 

предходни общински съвети и едни предходни управления, към които 

нямам никакво касателство. И това, че трябва да се въведе ред е 

безусловно така, само че тука трябва с общи усилия да го направим. И не 

може да се прехвърлят едни проблеми, генерирани преди десетилетия бих 

казал, нали към днешна дата. И в този смисъл, нали знаете че върви 

процедура за нови схеми, за да може всъщност нещата да получат 

наистина една законосъобразна форма. А не както досега. И подчертавам 

отново, този хаос, нали е създаден преди десетилетия. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на г-н Портних. 

 

Огнян КЪЧЕВ 

Готови сме да помогнем от групата на БСП, за да се преведе от този 

хаос, както казвате. 

 

Иван ПОРТНИХ 

Благодаря за конструктивната позиция. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Г-н Портних, кога ще направите работна среща, във връзка с 

ученическото хранене? 

 

Иван ПОРТНИХ 

Ами, Вие ме поканете на нея, поканете директорката на дружеството, 

което управлява Общинския съвет. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Ние да Ви поканим? Ние ли управляваме града? 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз се ангажирам… момент… да ..… 



Иван ПОРТНИХ 

Това е търговско дружество. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Аз се ангажирам, като председател на Съвета да организирам другата 

седмица такава среща и да поканя всички заинтересовани, включително и 

г-н Портних, ръководството на „УСХ“, колегата Георги Георгиев и всички 

съветници, които желаят да присъстват на нея, за да затворим темата със 

срещата. Ако това Ви устройва, колега Георгиев. 

 

Георги ГЕОРГИЕВ 

Пак Вие, г-н председател, сте последния „лъч надежда“ в този 

Общински съвет. Благодаря Ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Моля, не се приемам нито за „лъч“, нито за „надежда“. Надеждата от 

една друга трибуна я слушахме, да. Така. Благодаря на г-н Портних, 

благодаря на колегите, които поставиха своите въпроси.  

Преминаваме към точка втора от дневния ред – предложения за 

решения от ПК „Собственост и стопанство“. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

 

ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

 



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 

№ 22 

от заседание, проведено на 10.12.2021 г. 

по точка  втора от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от                       

ПК „Собственост и стопанство“ относно: 

(1) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Акация“ № 

6А-Б.  

(2) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Невен“ 

№6А-Б, УПИ-№ VI-445. 

(3) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, ПИ 

10135.4505.460. 

(4) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Борис Киряков“ № 29.  

(5) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Самарско знаме“ № 28.  

(6) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, ПИ 

10135.3511.24. 

(7) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 26. 

(8) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Сълзица“ № 10. 

(9) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Професор Иван Шишманов“ 

№ 7.  

(10) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, ул. „Гургулят“ № 8. 

(11) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, ул. „Лира“ № 24. 

(12) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, ул. „Сълзица“ № 5. 



(13) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Светослав Минков“ № 12.  

(14) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, бул. „Владислав Варненчик“, ПИ 

10135.1030.302. 

(15) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр.  Варна, ул. „Бяла мура“ № 14 А. 

(16) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Македония“ № 158.  

(17) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Александър Дякович“, ПИ 

10135.1506.816. 

(18) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Паспалев“ № 8.  

(19) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 36,86 

кв.м идеални части от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 

Миладинови“ № 43-45, ПИ 10135.1505.185.  

(20) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 76,84 

кв.м идеални части от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 

Миладинови“ № 43-45, ПИ 10135.1505.185.  

(21) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район „Приморски“, ул. „Мария 

Бацарова“ № 18.  

(22) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с продажба на 

недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Драгоман“ № 15. 

(23) – даване на съгласие за учредяване право на ползване върху 

имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги 

Бенковски“ № 83, ет. 1. 
 

   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

     

    

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

   

745-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 

35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета 

на Община Варна с рег. № АУ023665ВН-013ВН/03.07.2020 г., във връзка с 

писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ023665ВН-



015ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 

година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във 

връзка с продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се 

в Община Варна, с. Каменар, ул. „Акация“ № 6А-Б, представляващ 271 

(двеста седемдесет и един) кв.м. идеални части от УПИ № VІ-483, 484, кв. 

31, целия с площ от 533 (петстотин тридесет и три) кв.м., при граници на 

имота: УПИ № VІІ-481, 482, УПИ № V-485, 486, улица, в размер на 10 030 

(десет хиляди и тридесет) лева, без включен ДДС, и взема решение за 

продажба на описаните идеални части от имота на собственика на законно 

построена върху него сграда -  Светослав Симеонов Христов, по 

одобрената по – горе пазарна оценка. 

За УПИ № VІ-483, 484 кв. 31, находящ се в Община Варна, с. 

Каменар, ул. „Акация“ № 6А-Б, с площ от 533 (петстотин тридесет и три) 

кв.м. е съставен Акт за частна общинска собственост № 6747/06.02.2012 г., 

вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

746-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 

35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета 

на Община Варна с рег. № АУ031042ВН-015ВН/03.07.2020 г., във връзка с 

писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ031042ВН-

017ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 

година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във 

връзка с продажба на недвижим имот - общинска собственост, находящ се 

в община Варна, с. Каменар, ул. „Невен“ № 6 А-Б, представляващ 243 

(двеста четиридесет и три) кв.м идеални части от УПИ № VI-445, 444, кв. 

29, целия с площ от 494 (четиристотин деветдесет и четири) кв.м, при 

граници на имота: улица, УПИ №VII-442,443, УПИ №II-440,441, УПИ 

№III-446,447, УПИ №IV-448 в размер на 9 000 (девет хиляди) лева, без 

включен ДДС и взема решение за продажба на описаните идеални части от 

имота на собственика на законно построена върху него сграда - Анка 

Ангелова Бакърджиева, по одобрената по – горе пазарна оценка. 

За УПИ №VI-445, 444 кв. 29, находящ се в община Варна, с. 

Каменар, ул. „Невен“ № 6 А-Б, с площ от 494 кв.м е съставен Акт за частна 



общинска собственост №7002/20.06.2012 г., вписан в Служба по вписвания 

- Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

747-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, предл. 2 от Закона 

за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община Варна с 

рег. № АУ087705ВН-017ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко 

Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 

стопански дейности“ с рег. № АУ087705ВН-019ВН/13.10.2021 г. и в 

изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2021 година“, във връзка с реализиране на 

разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост, а именно: продажба на недвижим имот - частна общинска 

собственост, представляващ 356 (триста петдесет и шест) кв.м идеални 

части от поземлен имот с идентификатор 10135.4505.460 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.четири хиляди петстотин и пет.четиристотин и шестдесет), 

целия с площ от 457 (четиристотин петдесет и седем) кв.м по КККР на гр. 

Варна, район „Владислав Варненчик“, одобрени със заповед № РД-18-

30/19.06.2007 г. на ИД на АК, изменени със Заповед № КД-14-03-

1947/26.07.2013 г. на Началника на СГКК - Варна, с административен 

адрес гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, при граници на имота: ПИ 

10135.4505.462, ПИ 10135.4505.529, ПИ 10135.4505.80, Общински съвет - 

Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на 

имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в 

размер на 37 900 (тридесет и седем хиляди и деветстотин) лева, без 

включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м в размер на 106,46 (сто и 

шест лева и четиридесет и шест стотинки), без включен ДДС и взема 

решение за продажба на описаните идеални части от имота на собственика 

на законно построена върху него сграда - Димитър Иванов Иванов, по 

одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен Акт за общинска собственост № 

9952/29.08.2018 г., вписан в Служба по вписванията - гр. Варна. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 



 

748-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ102071ВН-021ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ102071ВН-

023ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 

година“,  Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във 

връзка с продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се 

в гр. Варна, ул. „Борис Киряков“ № 29, представляващ 291 (двеста 

деветдесет и един) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 

10135.5504.492 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 

четири.четиристотин деветдесет и две), целия с площ от 582 (петстотин 

осемдесет и два) кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.5504.491, ПИ 

10135.5504.486, ПИ 10135.5504.493, ПИ 10135.5504.494, ПИ 

10135.5504.496 в размер на 23 790 (двадесет и три хиляди седемстотин и 

деветдесет) лева, без включен ДДС и взема решение за продажба на 

описаните идеални части от имота на собственика на законно построена 

върху него сграда - Милен Николов Малчев. 

За ПИ 10135.5504.492 /идентичен с УПИ №VI, кв. 148 по плана на 28 

м.р./, находящ се в гр. Варна, ул. „Борис Киряков“ № 29 с площ от 582 кв.м 

е съставен Акт за частна общинска собственост № 10115/09.05.2019 г., 

вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния ред.   

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка 

 

 

 

 

 

 

749-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал.3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ064989ВН-025ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ064989ВН-

027ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за 

управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.“, Общински 

съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 



на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в община Варна, 

гр. Варна, ул. „Самарско знаме“ № 28, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 10135.3517.339 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 

хиляди петстотин и седемнадесет.триста тридесет и девет), целия с площ 

от 134 (сто тридесет и четири) кв.м, при граници на имота: ПИ 

10135.3517.337, ПИ 10135.3517.338, ПИ 10135.3517.323, ПИ 

10135.3517.349, в размер на 36 480 (тридесет и шест хиляди четиристотин 

и осемдесет) лева, без включен ДДС и взема решение за продажба на 

имота на собствениците на законно построена върху него сграда - Хюсеин 

Насуф Салим и Цветанка Владимирова Стефанова, при равни квоти, при 

одобрената по – горе пазарна оценка. 

За ПИ 10135.3517.339, находящ е в гр. Варна, ул. „Самарско знаме“ 

№ 28, целия с от площ 134 кв.м. по КККР на гр. Варна е съставен Акт за 

частна общинска собственост № 5557/11.02.2009 г., вписан в Служба по 

вписвания – Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

750-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 

35, ал. З от Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета 

на Община Варна с рег. № АУ110104ВН-024ВН/03.07.2020 г., във връзка с 

писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ110104ВН-

026ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г.“, Общински съвет 

- Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на 

недвижим имот - общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3511.24 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двадесет и 

четири), с площ от 459 (четиристотин петдесет и девет) кв.м, при граници 

на имота: ПИ 10135.3511.26, в размер на 56 700 (петдесет и шест хиляди и 

седемстотин) лева, без включен ДДС и взема решение за продажба на 

имота на собственика на законно построена върху него сграда - 

„МИЛДОР“ ЕООД, ЕИК: 831311904 със седалище и адрес на управление 

област София, община Столична, гр. София 1407, район „Лозенец", бул. 

„Джеймс Баучер“ № 116, ет. 2, ап. 6. 



За поземлен имот с идентификатор 10135.3511.24 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.двадесет и четири), с 

площ от 459 (четиристотин петдесет и девет) кв.м е съставен Акт за частна 

общинска собственост № 7075/24.08.2012 г., вписан в Служба по 

вписвания - Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

751-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл.35, ал.3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ110457ВН-017ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, 

икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ110457ВН-

023ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 

година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от 

независим оценител на имоти, във връзка с продажба на недвижим имот - 

частна общинска собственост, находящ се в община Варна, област Варна, 

село Каменар, ул. „Липа“ № 26, при граници на имота: улица, УПИ № 

ХII-272, УПИ № V-274, УПИ № 271, в размер на 8 290 (осем хиляди двеста 

и деветдесет) лева, без включен ДДС за 224 (двеста двадесет и четири) кв. 

м идеални части от УПИ № Х1-273, квартал 18 (част от бивш УПИ № VI-

272,273, кв. 18, идентичен с ПИ 35701.503.272, одобрен със Заповед № РД-

18-69/30.01.2020 г. на ИД на АГКК) и взема решение за продажба на имота 

на собственика на законно построена върху него сграда - Петко Ивайлов 

Шидеров, по одобрената по – горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 7011/20.06.2012 г. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 



752-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

и чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ082602ВН-017ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски 

– директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 

дейности“ с рег. № АУ082602ВН-019ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на 

„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна 

оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена 

пазарна стойност на поземлен имот с идентификатор 10135.3515.92 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.деветдесет и 

две), с площ от 235 (двеста тридесет и пет) кв.м, с административен адрес: 

град Варна, ул. „Сълзица“ № 10 при граници на имота: ПИ 10135.3515.96, 

ПИ 10135.3515.91, ПИ10135.3515.82, ПИ 10135.3515.81, ПИ 10135.3515.94, 

ПИ 10135.3515.1792 в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, без 

включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 212,77 (двеста и 

дванадесет лева и седемдесет и седем стотинки) лева, без включен ДДС и 

взема решение за продажба на имота на собственика на законно 

построената върху него сграда – Галин Иванов Желязков, по одобрената 

по-горе пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 

собственост № 10010/29.10.2018 г. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

  

753-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с 

чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета 

на Община Варна с рег. № АУ019962ВН-029ВН/03.07.2020 г., във връзка с 

писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ019962ВН-

031ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 

година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от 

независим оценител на недвижими имоти, с която е определена пазарна 

стойност на поземлен имот с идентификатор 10135.5506.291 (десет хиляди 



сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.двеста деветдесет и едно), 

с площ от 260 (двеста и шестдесет) кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Професор Иван Шишманов“ № 7, при граници на имота: ПИ 

10135.5506.290, ПИ 10135.5506.298, ПИ 10135.5506.297, ПИ 

10135.5506.292, ПИ 10135.5506.288,  в размер на  20 170 (двадесет хиляди 

сто и седемдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м – 

77,58 (седемдесет и седем лева петдесет и осем стотинки) и взема решение 

за продажба на имота на собственика на законно построена сграда - 

Красимир Василев Маринов, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 

собственост № 9975/10.09.2018 г. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.    

    

 

 

 

 

 

754-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост, чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № АУ054616ВН-035ВН/03.07.2020 г., във връзка с 

писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ054616ВН-

037ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 

година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от 

независим оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на 

недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с идентификатор 10135.4504.113 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.четири хиляди петстотин и четири.сто и тринадесет), с площ от 162 

(сто шестдесет и два) кв.м, с административен адрес гр. Варна, ул. 

„Гургулят“ № 8, при граници на имота: ПИ 10135.4504.112, ПИ 

10135.4504.105, ПИ  10135.4504.104, ПИ 10135.4504.114, ПИ  

10135.4504.199, в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, без включен ДДС, 

при пазарна стойност на 1 (един) кв.м - 61,73 (шестдесет и един лева и 

седемдесет и три стотинки) лева и взема решение за продажба на имота на 

собственика на законно построена сграда - Бистра Михайлова Монова, по 

одобрената по – горе пазарна оценка. 



За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 9997/04.10.2018 г. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

755-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 

и чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

АУ083028ВН-020ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски 

– директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 

дейности“ с рег. № АУ083028ВН-022ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 

собственост за 2021 г.“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 

изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена пазарна 

стойност на поземлен имот с идентификатор 10135.3515.74 (десет хиляди 

сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.седемдесет и 

четири), с площ от 177 (сто седемдесет и седем) кв.м, находящ се в гр. 

Варна, ул. „Лира“ № 24, при граници: ПИ 10135.3515.79, ПИ 

10135.3515.73, ПИ 10135.3515.67, ПИ 10135.3515.66, ПИ 10135.3515.75, в 

размер на 40 300 (четиридесет хиляди и триста) лева, без включен ДДС, 

при пазарна стойност на 1 кв.м - 227,68 (двеста двадесет и седем лева и 

шестдесет и осем стотинки) и взема решение за продажба на имота на 

собствениците на законно построената върху него сграда - Керанка 

Костова Костова, Красимира Руменова Петкова-Момчилова и Михалчо 

Костов Костов, при равни квоти, по одобрената по – горе пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 10068/22.02.2019 г. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 



756-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.35  

от Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № АУ014360ВН-031ВН/03.07.2020 г., във връзка с 

писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ014360ВН-

035ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 

година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от 

независим оценител, с която е определена пазарната стойност на поземлен 

имот с идентификатор 10135.3515.102 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 

хиляди петстотин и петнадесет.сто и две), с площ от 176 (сто седемдесет и 

шест) кв.м в размер на 33 000 (тридесет и три хиляди) лева, без включен 

ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м – 187,50 (сто осемдесет и 

седем лева и петдесет стотинки) лева. Изчислената пазарна стойност на 

128 (сто двадесет и осем) кв.м идеална част от имота е в размер на 24 000 

(двадесет и четири хиляди) лева, без включен ДДС. 

756-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост и чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – 

Варна взема решение за продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ 128 (сто двадесет и осем) кв.м идеални части 

от поземлен имот с идентификатор 10135.3515.102 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.сто и две), целия с площ 

от 176 (сто седемдесет и шест) кв.м, с административен адрес гр. Варна, 

ул. „Сълзица“ № 5, при граници на имота: ПИ 10135.3515.109, ПИ 

10135.3515.108, ПИ 10135.3515.103, ПИ 10135.3515.96, ПИ 10135.3515.101 

на собствениците на законно построена в имота сграда, съобразено 

притежаваните от тях квоти, както следва: 

- За Стефан Киров Атанасов 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 

(седемстотин и петдесет) лева без ДДС; 

- За Недялко Илиев Колев 44 (четиридесет и четири) кв.м идеални 

части от ПИ 10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 

8 250 (осем хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС; 

- За Тодор Илиев Колев 44 (четиридесет и четири) кв.м идеални 

части от ПИ 10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 

8 250 (осем хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС; 

- За Никола Панайотов Янков 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 

(седемстотин и петдесет) лева без ДДС; 



- За Пламен Панайотов Янков 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 

(седемстотин и петдесет) лева без ДДС; 

- За Тодор Великов Калпакчиев 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 

(седемстотин и петдесет)  лева без ДДС; 

- За Антоанета Великова Георгиева 4 (четири) кв.м идеални части от 

ПИ 10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 

(седемстотин и петдесет)  лева без ДДС; 

- За Светлана Русева Николова 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 

(седемстотин и петдесет)  лева без ДДС; 

- За Даниела Русева Загорчева 4 (четири) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 750 

(седемстотин и петдесет)  лева без ДДС; 

- За Анелия Янкова Георгиева 8 (осем) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 1 500 (хиляда и 

петстотин) лева без ДДС; 

- За Йорданка Събева Атанасова 1 (един) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 187,50 (сто 

осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС; 

- За Кремена Иванова Атанасова 1 (един) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 187,50 (сто 

осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС; 

- За Кирил Иванов Атанасов 1 (един) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 187,50 (сто 

осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС; 

- За Валерия Иванова Атанасова 1 (един) кв.м идеални части от ПИ 

10135.3515.102, целия с площ 176 кв.м на пазарна цена от 187,50 (сто 

осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС; 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 

собственост № 9910/05.07.2018 г.  

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.   

 

 

 

 

 

 

 



757-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с 

чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета 

на Община Варна с рег. № АУ100678ВН-021ВН/03.07.2020 г., във връзка с 

писмо от Петко Бойновски – директор на дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности“ с рег. № АУ100678ВН-

023ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 

година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от 

независим оценител на недвижими имоти, с която е определена пазарна 

стойност на поземлен имот 10135.4504.180 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.четири хиляди петстотин и четири.сто и осемдесет), с площ от 447 

(четиристотин четиридесет и седем) кв.м, с административен адрес гр. 

Варна, ул. „Светослав Минков“ № 12, при граници на имота: ПИ 

10135.4504.740, ПИ 10135.4504.257, ПИ 10135.4504.191, ПИ 

10135.4504.181, ПИ 10135.4504.179, в размер на 37 500 (тридесет и седем 

хиляди и петстотин лева), без включен ДДС при цена за 1 кв.м – 83,89 

(осемдесет и три лева и осемдесет и девет стотинки) и взема решение за 

продажба на имота на собственика на законно построена в него сграда - 

Агюл Али Ахмед, по одобрената по – горе пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 

собственост № 10091/09.05.2019 г. 

Общински съвет – Варна, възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.   

 

 

 

 

 

 

758-2. Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ040916ВН-019ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № 

АУ040916ВН-021ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 

година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка за недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ 21,74 (двадесет и едно 

цяло седемдесет и четири) идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 10135.1030.302 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда и 

тридесет.триста и две) по КККР, одобрени със заповед № РД-



1832/26.04.2011 на ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-03-

348/06.02.2013 г. на Началника на СГКК - Варна, с площ от 1690,41/2051 

кв.м, с административен адрес: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“, в 

размер на 4 300 (четири  хиляди и триста) лева, без включен ДДС, при 

пазарна стойност на 1 (един) кв.м - 197,79 (сто деветдесет и седем лева и 

седемдесет и девет стотинки) и взема решение за продажба на описаните 

идеални части от имота на собствениците на законно построена върху него 

сграда - Веселина Димитрова Димова и Петър Георгиев Димов, при равни 

квоти по одобрената по – горе пазарна оценка.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 7451/25.06.2013 г., вписан в Служба по вписванията. 

Общински съвет възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

759-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ099997ВН-022ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № 

АУ099997ВН-024ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 

година“, Общински съвет – Варна,  одобрява пазарна оценка, изготвена във 

връзка с продажба на недвижим имот - общинска собственост, находящ се 

в гр. Варна, ул. „Бяла мура“ № 14 А, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 10135.2553.1894 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

хиляди петстотин петдесет и три.хиляда осемстотин деветдесет и четири), 

с площ от 203 (двеста  и три) кв.м, при граници на имота: ПИ 

10135.2553.674, ПИ 10135.2553.694, ПИ 10135.2553.741, ПИ 

10135.2553.677, ПИ 10135.2553.675, в размер на 71 170 (седемдесет и една 

хиляди сто и седемдесет) лева, без включен ДДС и взема решение за 

продажба на имота на собствениците на законно построена върху него 

сграда - Марияна Русева Жечева, Жени Русева Русева, Маргарита Русева 

Маринова и Стоянка Георгиева Русева, при следните квоти: 

- на Марияна Русева Жечева - 59,20 кв.м идеални части от имота на 

стойност 20 754,93 (двадесет хиляди седемстотин петдесет и четири лева и 

деветдесет и три стотинки) лв., 



- на Жени Русева Русева - 59,20 кв.м идеални части от имота на 

стойност 20 754,93 (двадесет хиляди седемстотин петдесет и четири лева и 

деветдесет и три стотинки) лв., 

- на Маргарита Русева Маринова - 59,20 кв.м идеални части от имота 

на стойност 20 754,93 (двадесет хиляди седемстотин петдесет и четири 

лева и деветдесет и три стотинки) лв.,  

- на Стоянка Георгиева Русева - 25,40 кв.м идеални части от имота на 

стойност 8 904,99 (осем хиляди деветстотин и четири лева и деветдесет и 

девет стотинки) лв. 

За ПИ 10135.2553.1894 с площ от 203 кв.м по КК и КР, с адрес: гр. 

Варна, ул. „Бяла мура“ № 14А е съставен Акт за частна общинска 

собственост № 7904/13.08.2014 г., вписан в Служба по вписванията - Варна 

по надлежния ред. 

Общински съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

760-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ074346ВН-015ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № 

АУ074346ВН-017ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 

година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във 

връзка с продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се 

в гр. Варна, ул. „Македония” № 158, представляващ 69,66 (шестдесет и 

девет цяло и шестдетсет и шест стотни) кв.м идеални части от поземлен 

имот с идентификатор 10135.1502.180 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.хиляда петстотин и две.сто и осемдесет), при граници на имота: ПИ 

№10135.1502.176, ПИ №10135.1502.181, ПИ №10135.1502.183, ПИ 

№10135.1502.178, ПИ №10135.1502.177, в размер на 21 100 (двадесет и 

една хиляди и сто) лева, без включен ДДС и взема решение за продажба на 

описаните идеални части от  имота на собственика на законно построена 

върху него сграда - Джемал Ибрямов Насуфов, по одобрената по – горе 

пазарна оценка. 



За имота е съставен е Акт за частна общинска собственост № 

6349/18.03.2011 г., вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния 

ред. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

761-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ044581ВН-026ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № 

АУ044581ВН-030ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 

година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във 

връзка с продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се 

в гр. Варна, ул. „Александър Дякович“, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 10135.1506.816 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 

петстотин и шест.осемстотин и шестнадесет), с площ от 826 (осемстотин 

двадесет и шест) кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.1506.820, ПИ 

10135.1506.822, ПИ 10135.1506.817, в размер на 115 400 (сто и петнадесет 

хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС и взема решение за 

продажба на имота на собственика на законно построена върху него сграда 

- „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 813103524, със седалище и 

адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, район 

„Одесос“, ул. „Александър Дякович“ № 31, по одобрената по – горе 

пазарна оценка. 

За ПИ 10135.1506.816 с площ от 826 кв.м по КК и КР, е съставен Акт 

за частна общинска собственост № 6702/16.12.2011 г., вписан в Служба по 

вписвания – Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 



762-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ044121ВН-011ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № 

АУ044121ВН-013ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 

година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във 

връзка с продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се 

в община Варна, гр. Варна, ул. „Георги Паспалев“ № 8, представляващ 

104,26 (сто и четири цяло и двадесет и шест стотни) кв.м идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 10135.2555.169 (десет хиляди сто тридесет 

и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.сто шестдесет и девет), целия с 

площ от 462 (четиристотин шестдесте и два) кв.м, при граници на имота: 

ПИ №10135.2555.168, ПИ 10135.2555.170, ПИ 10135.2555.172, ПИ 

10135.2555.171, ПИ 10135.2555.158, ПИ 10135.2555.167 в размер на 22 697 

(двадесет и две хиляди шестотин деветдесет и седем) лева, без включен 

ДДС, и взема решение за продажба на описаните идеални части от имота 

на собственика на законно построена върху него сграда -  Тайфун Неджеб 

Талиб, по одобрената по – горе пазарна оценка. 

За идеални части от ПИ 10135.2555.169, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Георги Паспалев“ № 8, целия с площ от 462 кв.м е съставен Акт за частна 

общинска собственост № 6153/25.02.2011 г., вписан в Служба по 

вписвания – Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

763-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ096339ВН-025ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № 

АУ096339ВН-029ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишна програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 

година“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във 

връзка с продажба на недвижим имот – общинска собственост, находящ се 

в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 43-45, представляващ 36,86 



(тридесет и шест цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м идеални части от 

поземлен имот с идентификатор 10135.1505.185 (десет хиляди сто тридесет 

и пет.хиляда петстотин и пет.сто осемдесет и пет), целия с площ от 910 

(деветстотин и десет) кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.1505.178, ПИ 

10135.1505.179, ПИ 10135.1505.187, ПИ 10135.1505.186, ПИ 

10135.1505.213, ПИ 10135.1505.181, ПИ 10135.1505.180 в размер на 13 300 

(тринадесет хиляди и триста) лева, без включен ДДС и взема решение за 

продажба на описаните идеални части от имота на собствениците на 

законно построена върху него сграда - Светла Вълканова Георгиева и 

Георги Димитров Георгиев /в СИО,/ при равни квоти по одобрената по – 

горе пазарна оценка. 

За 299,22 (двеста деветдесет и девет цяло двадесет и две стотни) 

кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1505.185 

(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и пет.сто осемдесет и 

пет), целия с площ от 910 (деветстотин и десет) кв.м. по КККР, находящ се 

в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 43-45 е съставен Акт за частна 

общинска собственост № 10064/22.02.2019 г., вписан в Служба по 

вписвания – Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

764-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост, по предложение на Кмета на Община 

Варна с рег. № АУ084471ВН-013ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от 

Петко Бойновски – директор на дирекция „ОСИСД“ с рег. № 

АУ084471ВН-015ВН/13.10.2021 г. и в изпълнение на „Годишна програма 

за управление и разпореждане с общински имоти за 2021 г.“, Общински 

съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 

на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Братя Миладинови“ № 43-45, представляващ 76,84 (седемдесет и шест 

цяло и осемдесет и четири стотни) кв.м идеални части от поземлен имот с 

идентификатор 10135.1505.185 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 

петстотин и пет.сто осемдесет и пет), целия с площ от 910 (деветстотин и 

десет) кв.м, при граници на имота: ПИ №10135.1505.178, ПИ 

№10135.1505.179, ПИ №10135.1505.187, ПИ №10135.1505.186, ПИ 

№10135.1505.213, ПИ №10135.1505.181, ПИ №10135.1505.180 в размер на 



27 700 (двадесет и седем хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС, от 

които: 

- 34,70 (тридесет и четири цяло и седемдесет стотни) кв.м за 

самостоятелен обект в сграда № 10135.1505.185.2.1 на стойност 12 509 

(дванадесет хиляди петстотин и девет) лева, 

- 42,14 (четиридесет и две цяло и четиринадесет стотни) кв.м за 

самостоятелен обект в сграда 10135.1505.185.2.2 на стойност 15 191 

(петнадесет хиляди сто деветдесет и един) лева на 

и взема решение за продажба на описаните по – горе идеални части 

от имота на собствениците на законно построена върху него сграда -  

Галина Радева Кирова и Стоян Колев Киров /в СИО/ при равни квоти, по 

одобрените пазарни оценки. 

За 299,22 кв.м идеални части от ПИ 10135.1505.185, целия с площ от 

910 кв.м по КККР, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 43-

45 е съставен Акт за частна общинска собственост № 10064/22.02.2019 г., 

вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

765-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3, от 

Закона за общинската собственост, чл. 32 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ105098ВН-

027ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 

дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ105098ВН-029ВН/13.10.2021 г. и в 

изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2021 г.“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна 

оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 

реализиране на разпоредителна сделка, а именно продажба на недвижим 

имот – частна общинска собственост, представляващ 297 (двеста 

деветдесет и седем) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 

10135.2575.1203 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

седемдесет и пет.хиляда двеста  и три), целия с площ от 594 кв.м, с 

административен адрес град Варна, район „Приморски“, ул. „Мария 

Бацарова“ № 18, при граници на имота: ПИ 10135.2575.1204, ПИ 

10135.2575.1212, ПИ 10135.2575.1213, ПИ 10135.2575.1201 и ПИ 



10135.2575.1202,  в размер на 23 480 (двадесет и три хиляди четиристотин 

и осемдесет) лева, без включен ДДС и взема решение за продажба на 

описаните идеални части от имота на собствениците на законно построена 

в него сграда, както следва: 

- За Радка Георгиева Карабельова – 198 кв.м идеални части от ПИ 

10135.2575.1203 на пазарна цена 15 653,88 (тринадесет хиляди сто 

шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки), без включен ДДС; 

- За Павлинка Йорданова Димитрова – 49,50 кв.м идеални части от 

ПИ 10135.2575.1203 на пазарна цена 3 913,47 (три хиляди деветстотин и 

тринадесет лева и четиридесет и седем стотинки), без включен ДДС; 

- За Нели Йорданова Николова – 49,50 кв.м идеални части от ПИ 

10135.2575.1203 на пазарна цена 3 913,47 (три хиляди деветстотин и 

тринадесет лева и четиридесет и седем стотинки) лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 10373/13.03.2020 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

766-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост и чл. 32 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по 

предложение на Кмета на Община Варна с рег. № АУ014633ВН-

016ВН/03.07.2020 г., във връзка с писмо от Петко Бойновски – директор на 

дирекция „ОСИСД“ с рег. № АУ014633ВН-018ВН/13.10.2021 г. и в 

изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 

общински имоти за 2021 г.“, Общински съвет – Варна одобрява пазарна 

оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена 

пазарна стойност на 181,50 (сто осемдесет и едно цяло и петдесет стотни) 

кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.177 

(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и седем.сто седемдесет 

и седем), целия с площ от 891 (осемстотин деветдесет и един) кв.м, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Драгоман“ № 15, при граници на имота: ПИ 

10135.1507.1118, ПИ 10135.1507.178, ПИ 10135.1507.180, ПИ 

10135.1507.192, ПИ 10135.1507.175, ПИ 10135.1507.174, в размер на 88 200 

(осемдесет и осем хиляди и двеста) лева, без включен ДДС, при пазарна 

стойност на 1 (един) кв.м – 485,95 (четиристотин осемдесет и пет лева и 



деветдесет и пет стотинки) лева, без включен ДДС и взема решение за 

продажба на описаните идеални части от имота на собствениците на 

законно построена върху него сграда - Oксана Виталевна Донская и Давид 

Георгиев Русев, както следва: 

- За Oксана Виталевна Донская - 82,60 (осемседет и две цяло и 

шестдесет стотни) кв.м идеални части от ПИ 10135.1507.177 за сумата от 

40 139,47 (четиридесет хиляди сто тридесет и девет лева и четиридесет и 

седем стотинки) лева, без включен ДДС; 

- За Давид Георгиев Русев, чрез законните му представители Георги 

Петров Русев и Oксана Виталевна Донская - 98,90 (деветдесет и осем цяло 

и деветдесет стотни) кв.м идеални части от ПИ 10135.1507.177 за сумата от 

48 060,46 (четиридесет и осем хиляди и шестдесет лева и четиридесет и 

шест стотинки) лева, без включен ДДС. 

За 663,15 кв.м идеални части от ПИ 10135.1507.177, целия с площ от 

891 кв.м има съставен Акт за частна общинска собственост № 

10130/03.07.2019 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

  

767-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 

Закона за общинската собственост и по предложение на Кмета на Община 

Варна рег. № РД21025367ВН/08.12.2021 г., Общински съвет – Варна 

приема следното изменение в Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 г.: допълва раздел 

XIV „Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в община 

Варна ще се проведе процедура по учредяване право на ползване по реда 

на чл. 39 от Закона за общинската собственост и разпоредбите на 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество - публичен търг или публично оповестен конкурс или без 

провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, след 

решение на Общински съвет - Варна за лица определени със закон“ с 

недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Георги 

Бенковски“ № 83, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда със 

застроена площ от 111,59 /сто и единадесет цяло и петдесет и девет стотни/ 

кв. м, ведно с прилежащите идеални части от общите части на сградата и 

правото на строеж; Конструкция - монолитна, година на построяване - 

1975 г., предмет на Акт за частна общинска собственост № 4245/14.03.2017 



г., вписан в Службата по вписванията гр. Варна с вх. рег. № 

7577/28.03.2007 г., Акт № 190. 

767-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 

по предложение на Кмета на Община Варна рег. № 

РД21025367ВН/08.12.2021 г., Общински съвет – Варна предоставя на 

ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ“, ЕИК 175257480 за безвъзмездно ползване 

за срок от 5 (пет) години, недвижим имот - частна общинска собственост, 

находящ се на ул. „Георги Бенковски“ № 83, ет. 1, представляващ 

самостоятелен обект в сграда със застроена площ от 111,59 /сто и 

единадесет цяло и петдесет и девет стотни/ кв. м, ведно с прилежащите 

идеални части от общите части на сградата и правото на строеж; 

Конструкция - монолитна, година на построяване – 1975 г., предмет на Акт 

за частна общинска собственост № 4245/14.03.2017 г., вписан в Службата 

по вписванията гр. Варна с вх. рег. № 7577/28.03.2007 г., Акт № 190, за 

осъществяване на дейността си. 

Всички разходи свързани с ползването на имота се заплащат от 

ПОЛЗВАТЕЛЯ - ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал. 5 от Закона 

за местните данъци и такси), такса битови отпадъци, застраховка и текуща 

поддръжка. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 

ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 
 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



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 

№ 22 

от заседание, проведено на 10.12.2021 г. 

по точка  трета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на „Пълдин Туринвест“ АД, 

чрез апорт на притежаваните от Община Варна акции от капитала на 

„Международен Пловдивски панаир“ АД.  

   

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

768-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 99, т. 2 от 

Административно – процесуалния кодекс и във връзка с писмо от Кмета на 

Община Варна с рег. №  РД21017803ВН-003ВН/15.10.2021 г., Общински 

съвет – Варна поради настъпили нови обстоятелства по отношение на 

управлението и разпореждането с посочените акции отменя свое  решение 

№ 638-2, прието по Протокол № 18 от заседание, проведено на 02.05.2017 

г., с което  Общински съвет – Варна е дал съгласие на основание чл. 28, ал. 

7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол за 

безвъзмездно прехвърляне от община Варна на Държавата чрез Министъра 

на икономиката на 16 314 400 броя безналични акции, всяка от които с 

номинална стойност 1 (един) лев, представляващи 29 на сто от капитала на 

„МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ“ АД, ЕИК 825278766, заедно с 

произтичащите от това права и задължения и е упълномощил Кмета на 

община Варна да сключи договор за безвъзмездно прехвърляне на 

собствеността върху акциите с Министъра на икономиката, както и да 

извърши всички други правни и фактически действия за прехвърляне на 

акциите, като разпореждането с прехвърляните акции на основание чл. 

127, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа има 

действие от регистрацията му в „Централен депозитар“ АД.  

768-3-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 51 и чл. 51а от Закона за 

общинската собственост и във връзка с писмо от Кмета на Община Варна с 



рег. №  РД21017803ВН-003ВН/15.10.2021 г.,  Общински съвет - Варна 

взема следните решения: 

1. Дава съгласие ОБЩИНА ВАРНА да стане акционер в „ПЪЛДИН 

ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115 и да апортира в капитала 

на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115, 

притежаваните от ОБЩИНА ВАРНА 16 314 400 броя обикновени 

поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание на 

акционерите, с номинал на всяка една от по 1 лев, от капитала на 

„МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 

825278766, при съответно приложение на разпоредбите и процедурите по 

чл.72 от Търговския закон за оценяването им, чл. 73 от Търговския закон за 

внасяне на непаричната вноска и съответните процедури за увеличаване на 

капитала на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115 

със стойността на апортираните от ОБЩИНА ВАРНА акции, съгласно 

определената пазарна стойност на непаричната вноска по изготвеното 

заключение по оценителската експертиза на вещите лица, назначени по 

реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон съгласно акт за назначаване на 

вещи лица № 20210929090006/30.09.2021г. от Агенция по вписванията, 

Търговски регистър и която стойност е в размер на 16 314 400 лв., на която 

съответстват 16 314 400 броя акции с номинална стойност от по 1 лев от 

капитала на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115.  

2. Възлага и упълномощава Кмета на община Варна да предприеме и 

извърши всички необходими фактически и правни действия по 

изпълнението на решението, в това число и във връзка с осъществяване на 

апортната вноска, включително процедурите по чл. 72 и чл. 73 от 

Търговския закон, както и за увеличаване на капитала на „ПЪЛДИН 

ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 160053115 със стойността на 

апортираните от ОБЩИНА ВАРНА акции, съгласно оценката на вещите 

лица, определени  по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон с акт за 

назначаване на вещи лица № 20210929090006/30.09.2021г. от Агенция по 

вписванията, Търговски регистър и която стойност е в размер на 16 314 

400лв., на която съответстват 16 314 400 броя акции с номинална стойност 

от по 1 лев от капитала на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, ЕИК 

160053115, както и да запише от името на  ОБЩИНА ВАРНА при 

увеличението на капитала  на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД гр. Пловдив, 

ЕИК 160053115 -  16 314 400 броя нови обикновени налични поименни 

акции, всяка една с номинална стойност от по 1 (един) лев и с право на 

глас в Общото събрание на акционерите на „ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ“ АД 

гр. Пловдив. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



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 

№ 22 

от заседание, проведено на 10.12.2021 г. 

по точка  четвърта от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване“ относно: 

(1) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 

(2) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 

(3) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 
(4) – неотпускане на финансови средства за дейности и изследвания 

по асистирана репродукция. 
 

  Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

        

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

769-4. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. № ЗК21001983ВН/23.11.2021 г., решение на 

Общински съвет – Варна № 508-4(14)/04.03.2021 г., и на база здравен 

статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение 

на лицата, посочени в приложение към настоящото решение.  

 

 

770-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на база 

здравен статус във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. № ЗК21001983ВН/23.11.2021 г., Общински съвет – 

Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 

приложение към настоящото решение. 

 



771-4. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. № ЗК21001970ВН/19.11.2021 г., решение на 

Общински съвет – Варна № 508-4(14)/04.03.2021 г., и на база здравен 

статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности 

и изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към 

настоящото решение. 

 

 

 

 

772-4. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. № ЗК21001970ВН/19.11.2021 г., Общински съвет – 

Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото 

решение. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
               

 

 

 

 

 

 

 



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 

№ 22 

от заседание, проведено на 10.12.2021 г. 

по точка  пета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за възлагане управлението на 

търговските дружества на територията на община Варна, избор на комисия 

за провеждане на конкурса на следните търговски дружества: 

1. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА 

КЛЕМЕНТИНА“ ЕООД, ЕИК 000090026;  

2. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН 

РИЛСКИ - АСПАРУХОВО - ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 103517178;  

3. „ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – ВАРНА“ 

ЕООД, ЕИК 813154554;  

4. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – ВАРНА“ 

ЕООД, ЕИК 813116984;  

5. „ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – СВЕТА 

ЕКАТЕРИНА„ ЕООД, ЕИК 813152934; 

6. „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЧАЙКА““ 

ЕООД, ЕИК 103514755;  

7. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 

СТАМАТОВ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090065; 

8. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ –

ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090154;  

9. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 

000090147;  

10. „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090186; 

11. „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА 

МЕДИЦИНА 1 – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090161.  

12. „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД, ЕИК 103552229; 

13. „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД, ЕИК 103003668; 

14. „ПАЗАРИ“ ЕАД, ЕИК 148089508; 

15. „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД, ЕИК 103156991; 

16. „СТАДИОН СПАРТАК“ ЕАД, ЕИК 205175660; 



17. „ОБРЕДИ” ЕООД, ЕИК 813106564. 
 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

      

     

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

  

773-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от 

Търговския закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 

2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във 

връзка с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на  

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА 

КЛЕМЕНТИНА“ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090026.  

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен 

"магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или 

научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, 

на държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 



образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност 

през последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото 

публично предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията 



да извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо 

възможността за заемане на длъжността и свидетелство от 

психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по 

реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се 

посочва името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  



2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 

на органите за управление и контрол на публичните предприятия на 

община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 

щатното разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, 

последния междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и 

годишен доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще 

бъде предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 

304, в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както 

и на официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения 

в състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, 

Председател на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

https://varnacouncil.bg/


Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при 

условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за 

лечебните заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и 

предостави на кандидатите информация относно темите предмет на 

събеседването, да разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и 

да проведе събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на 

Общински съвет - Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по 

ред на следващите участници. Преди започване на работата си комисията 

приема правила за работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 



оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията 

се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член 

на комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване 

не по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане 

в сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна 

резултатите от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение 

за тяхното утвърждаване и определяне на класирания на първо място 

кандидат за избран за заемане на съответната позиция. 

 

 

 

 

 

774-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от 

Търговския закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 

2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във 

връзка с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  



I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН 

РИЛСКИ - АСПАРУХОВО - ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 103517178.  

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен 

"магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или 

научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, 

на държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност 

през последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото 

публично предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 



 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията 

да извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо 

възможността за заемане на длъжността и свидетелство от 

психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 



-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по 

реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се 

посочва името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 

на органите за управление и контрол на публичните предприятия на 

община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 

щатното разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, 

последния междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и 

годишен доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще 

бъде предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 

304, в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както 

и на официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

https://varnacouncil.bg/


VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения 

в състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, 

Председател на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при 

условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за 

лечебните заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и 

предостави на кандидатите информация относно темите предмет на 

събеседването, да разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и 

да проведе събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на 

Общински съвет - Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по 

ред на следващите участници. Преди започване на работата си комисията 

приема правила за работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 



2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията 

се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член 

на комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване 

не по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане 

в сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна 

резултатите от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение 



за тяхното утвърждаване и определяне на класирания на първо място 

кандидат за избран за заемане на съответната позиция. 
 

 

 

 

775-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от 

Търговския закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 

2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във 

връзка с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 3 – ВАРНА“ 

ЕООД, ЕИК 813154554. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен 

"магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или 

научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, 

на държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 



1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност 

през последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото 

публично предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията 

да извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 



6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо 

възможността за заемане на длъжността и свидетелство от 

психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по 

реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се 

посочва името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  



Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 

на органите за управление и контрол на публичните предприятия на 

община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 

щатното разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, 

последния междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и 

годишен доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще 

бъде предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 

304, в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както 

и на официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения 

в състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, 

Председател на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при 

условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за 

https://varnacouncil.bg/


лечебните заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и 

предостави на кандидатите информация относно темите предмет на 

събеседването, да разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и 

да проведе събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на 

Общински съвет - Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по 

ред на следващите участници. Преди започване на работата си комисията 

приема правила за работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията 

се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член 

на комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 



средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване 

не по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане 

в сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна 

резултатите от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение 

за тяхното утвърждаване и определяне на класирания на първо място 

кандидат за избран за заемане на съответната позиция. 
 

 

 

 

 

776-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от 

Търговския закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 

2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във 

връзка с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 4 – ВАРНА“ 

ЕООД, ЕИК 813116984. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 



26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен 

"магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или 

научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, 

на държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност 

през последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото 

публично предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 



1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията 

да извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо 

възможността за заемане на длъжността и свидетелство от 

психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 



- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по 

реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се 

посочва името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 

на органите за управление и контрол на публичните предприятия на 

община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 

щатното разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, 

последния междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и 

годишен доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще 

бъде предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 

304, в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както 

и на официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения 

в състав: 

https://varnacouncil.bg/


1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, 

Председател на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при 

условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за 

лечебните заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и 

предостави на кандидатите информация относно темите предмет на 

събеседването, да разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и 

да проведе събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на 

Общински съвет - Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по 

ред на следващите участници. Преди започване на работата си комисията 

приема правила за работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 



3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията 

се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член 

на комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване 

не по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане 

в сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна 

резултатите от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение 

за тяхното утвърждаване и определяне на класирания на първо място 

кандидат за избран за заемане на съответната позиция. 



777-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от 

Търговския закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 

2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във 

връзка с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V – СВЕТА 

ЕКАТЕРИНА“ ЕООД, ЕИК 813152934. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен 

"магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или 

научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, 

на държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 



 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност 

през последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото 

публично предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията 

да извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо 

възможността за заемане на длъжността и свидетелство от 

психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 



* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по 

реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се 

посочва името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 



на органите за управление и контрол на публичните предприятия на 

община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 

щатното разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, 

последния междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и 

годишен доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще 

бъде предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 

304, в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както 

и на официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения 

в състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, 

Председател на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при 

условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за 

лечебните заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и 

предостави на кандидатите информация относно темите предмет на 

събеседването, да разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и 

да проведе събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на 

https://varnacouncil.bg/


Общински съвет - Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по 

ред на следващите участници. Преди започване на работата си комисията 

приема правила за работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията 

се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член 

на комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване 

не по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане 

в сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 



Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна 

резултатите от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение 

за тяхното утвърждаване и определяне на класирания на първо място 

кандидат за избран за заемане на съответната позиция. 
 

 

 

 

 

778-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от 

Търговския закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 

2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във 

връзка с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЧАЙКА““ 

ЕООД, ЕИК 103514755. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 



мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен 

"магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или 

научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, 

на държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност 

през последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото 

публично предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 



3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията 

да извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо 

възможността за заемане на длъжността и свидетелство от 

психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по 

реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се 

посочва името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 



4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 

на органите за управление и контрол на публичните предприятия на 

община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 

щатното разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, 

последния междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и 

годишен доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще 

бъде предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 

304, в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както 

и на официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения 

в състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, 

Председател на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

https://varnacouncil.bg/


5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при 

условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за 

лечебните заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и 

предостави на кандидатите информация относно темите предмет на 

събеседването, да разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и 

да проведе събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на 

Общински съвет - Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по 

ред на следващите участници. Преди започване на работата си комисията 

приема правила за работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 



8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията 

се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член 

на комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване 

не по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане 

в сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна 

резултатите от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение 

за тяхното утвърждаване и определяне на класирания на първо място 

кандидат за избран за заемане на съответната позиция. 
 

 

 

 

 

 

 



779-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от 

Търговския закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 

2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във 

връзка с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 

СТАМАТОВ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090065. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен 

"магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или 

научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, 

на държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 



 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност 

през последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото 

публично предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията 

да извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо 

възможността за заемане на длъжността и свидетелство от 

психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 



* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по 

реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се 

посочва името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 



на органите за управление и контрол на публичните предприятия на 

община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 

щатното разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, 

последния междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и 

годишен доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще 

бъде предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 

304, в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както 

и на официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения 

в състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, 

Председател на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при 

условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за 

лечебните заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и 

предостави на кандидатите информация относно темите предмет на 

събеседването, да разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и 

да проведе събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на 

https://varnacouncil.bg/


Общински съвет - Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по 

ред на следващите участници. Преди започване на работата си комисията 

приема правила за работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията 

се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член 

на комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване 

не по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане 

в сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 



Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна 

резултатите от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение 

за тяхното утвърждаване и определяне на класирания на първо място 

кандидат за избран за заемане на съответната позиция. 
 

 

 

 

 

 

780-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от 

Търговския закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 

2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във 

връзка с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ 

– ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090154. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 



1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен 

"магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или 

научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, 

на държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност 

през последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото 

публично предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 



1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията 

да извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо 

възможността за заемане на длъжността и свидетелство от 

психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по 

реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се 



посочва името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 

на органите за управление и контрол на публичните предприятия на 

община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 

щатното разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, 

последния междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и 

годишен доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще 

бъде предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 

304, в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както 

и на официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения 

в състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, 

Председател на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

https://varnacouncil.bg/


4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при 

условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за 

лечебните заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и 

предостави на кандидатите информация относно темите предмет на 

събеседването, да разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и 

да проведе събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на 

Общински съвет - Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по 

ред на следващите участници. Преди започване на работата си комисията 

приема правила за работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 



8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията 

се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член 

на комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване 

не по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане 

в сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна 

резултатите от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение 

за тяхното утвърждаване и определяне на класирания на първо място 

кандидат за избран за заемане на съответната позиция. 
 

 

 

 

 

 

 



781-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от 

Търговския закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 

2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във 

връзка с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 

000090147. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен 

"магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или 

научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, 

на държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 



 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност 

през последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото 

публично предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията 

да извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо 

възможността за заемане на длъжността и свидетелство от 

психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 



* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по 

реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се 

посочва името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 



на органите за управление и контрол на публичните предприятия на 

община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 

щатното разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, 

последния междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и 

годишен доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще 

бъде предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 

304, в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както 

и на официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения 

в състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, 

Председател на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при 

условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за 

лечебните заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и 

предостави на кандидатите информация относно темите предмет на 

събеседването, да разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и 

да проведе събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на 

https://varnacouncil.bg/


Общински съвет - Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по 

ред на следващите участници. Преди започване на работата си комисията 

приема правила за работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията 

се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член 

на комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване 

не по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане 

в сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 



Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна 

резултатите от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение 

за тяхното утвърждаване и определяне на класирания на първо място 

кандидат за избран за заемане на съответната позиция. 
 

 

 

 

 

 

782-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от 

Търговския закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 

2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във 

връзка с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на „ДЕНТАЛЕН 

ЦЕНТЪР I ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090186. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 



мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен 

"магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или 

научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, 

на държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност 

през последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото 

публично предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 



3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията 

да извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо 

възможността за заемане на длъжността и свидетелство от 

психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по 

реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се 

посочва името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 



4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 

на органите за управление и контрол на публичните предприятия на 

община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 

щатното разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, 

последния междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и 

годишен доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще 

бъде предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 

304, в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както 

и на официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения 

в състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, 

Председател на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

https://varnacouncil.bg/


5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при 

условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за 

лечебните заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и 

предостави на кандидатите информация относно темите предмет на 

събеседването, да разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и 

да проведе събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на 

Общински съвет - Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по 

ред на следващите участници. Преди започване на работата си комисията 

приема правила за работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 



8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията 

се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член 

на комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване 

не по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане 

в сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 

Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна 

резултатите от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение 

за тяхното утвърждаване и определяне на класирания на първо място 

кандидат за избран за заемане на съответната позиция. 

 

 

 

 

 

 



783-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от 

Търговския закон, чл. 21 от Закона за публичните предприятия, чл. 69, ал. 

2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия във 

връзка с Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения, чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за 

провеждане на конкурс за избор на членове на органите за управление и 

контрол на публичните предприятия на община Варна и чл. 5 от Наредба 

за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 

Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна 

реши:  

I. Обявява конкурси за възлагане управлението на 

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА 

МЕДИЦИНА 1 – ВАРНА“ ЕООД, ЕИК 000090161. 

 

1. Кандидатите за заемане на длъжността Управител на лечебното 

заведение следва да отговарят на изискванията на чл.4 от Наредба № 9 от 

26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебни заведения, както и на изискванията на Закона за 

публичните предприятия, а именно: 

1.1. Да са лица с образователно-квалификационна степен "магистър" 

по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен 

мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен 

"магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или 

научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.2. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, 

на държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария,  

1.3. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи 

образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, 

съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 

1.4. Да не са поставени под запрещение; 

1.5. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани; 

1.6. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

1.7. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 



 1.8. Да не са  били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност 

през последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

 1.9. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, 

роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен 

включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител 

или член на колективен орган за управление и контрол на същото 

публично предприятие; 

 1.10. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 

и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и 

секретар на община; 

 1.11. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име; 

 1.12. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и 

в дружества с ограничена отговорност; 

 1.13. Да не са управители или членове на изпълнителен или 

контролен орган на друго публично предприятие. 

1.14. Да отговарят на други изисквания предвидени в учредителния 

акт или устава на дружествата. 

 

II. Необходими документи: 

1. Заявление за участие в конкурса по образец; 

2. Автобиография; 

3. Заверени копия от документи за придобито образование, 

квалификация и специалност; 

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с 

документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на 

Наредба №9/26.06.2000г. 

4. Заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на 

изискуемия стаж;  

5. Декларация за обстоятелства относно липсата или наличието на 

обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, т. 3-8 и т. 13 от Закона за публичните 

предприятия с текст, че кандидатът е запознат с възможността комисията 

да извършва проверки по декларираните обстоятелства, както и съгласие за 

обработване на личните данни на кандидата във връзка с участието в 

конкурсната процедура; 

6. Медицинско свидетелство за работа, удостоверяващо 

възможността за заемане на длъжността и свидетелство от 

психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 

7. Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 



* Комисията има право да извършва проверки за истинността на 

декларираните обстоятелства и предоставените документи. 

 

III. Определя следната тема за събеседването: „Място и роля на 

лечебното заведение в предоставянето на здравни услуги в региона, 

повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, 

бъдещо развитие“. 

 

IV. Място и условия за подаване на документите:  

1. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в Деловодството на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43.  

2. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат 

два отделни плика, както следва: 

-  плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидатите с изискванията за участие; 

-  плик № 2 съдържа писмената разработка. 

- Плик № 1 и плик № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

3.Подаването на документите се завежда в специален регистър по 

реда на постъпването им, за което се издава удостоверение, в което се 

посочва името на подателя, датата и часът на приемането на документите и 

длъжността, за която кандидатства 

4. Срок за подаване на документите – 30 дневен срок от публикуване 

на обявата.  

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се 

проведе в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, 

етаж 2, стая на общинския съветник на 17.02.2022 г. от 10:00 часа. 

 

V. Етапи за провеждане на конкурса за възлагане на управлението на 

лечебните заведения:  

Конкурсът се провежда на три етапа:  

1.Проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания.  

2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

3. Събеседване с кандидатите.  

Конкурсът се провежда при спазване на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 

управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и 

Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за избор на членове 



на органите за управление и контрол на публичните предприятия на 

община Варна. 

 

VI. Общински съвет – Варна задължава управителя на съответното 

лечебно заведение да предостави за ползване от кандидатите за участие в 

конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и 

щатното разписание на персонала, последния годишен финансов отчет, 

последния междинен финансов отчет, доклад на регистрирания одитор и 

годишен доклад за дейността на дружеството. Достъп до документите ще 

бъде предоставен в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 

304, в сградата на община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, както 

и на официалната интернет страница на Общински съвет – Варна -  

https://varnacouncil.bg/. 

 

VII. Общински съвет - Варна назначава комисия за организиране и 

провеждане на конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения 

в състав: 

1. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник, 

Председател на комисията; 

2. Анелия Димитрова Клисарова – общински съветник, зам. 

председател на комисията; 

3. Николай Тодоров Евтимов – общински съветник, магистър по 

медицина; 

4. Ивайло Христов Митковски  –   общински съветник; 

5. …………………………………………………………  – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. …………………………………………………...... - длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“; 

7. ……………………………………………………………  – 

представител на РЗИ – Варна. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3..……………………………………………………… 

 

Със задача: Да организира приемането на документите, подготовката 

и провеждането на конкурса, съгласно критериите за оценка /при 

условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 за условията и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по закона за 

лечебните заведения и съгласно приетите правила/. Да изготви и 

предостави на кандидатите информация относно темите предмет на 

събеседването, да разгледа постъпилите заявления, да оцени концепцията и 

да проведе събеседване с кандидатите, да предложи за одобрение на 

https://varnacouncil.bg/


Общински съвет - Варна кандидата спечелил конкурса и класирането по 

ред на следващите участници. Преди започване на работата си комисията 

приема правила за работа.  

 

VIII. Критерии за оценяване и класиране:  

В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря 

пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на явилите се 

кандидати, подали заявление за участие. Пликът с разработката се отваря, 

ако заявлението и документите на кандидата отговарят на предварителните 

изисквания, определени с настоящото решение. До събеседването се 

допускат кандидати, получили оценка на разработката не по-ниска от мн. 

добър 4,50.  

8.1 Оценката се формира въз основа на следните критерии: 

1. съответствие на проекта с нормативната уредба; 

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното 

заведение и с предмета на дейност; 

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически 

показатели; 

4.съответствие на разработения проект с обективното състояние на 

лечебното заведение; 

5. логическа структура на разработката; 

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични 

познания. 

8.2 Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на 

следните критерии: 

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното 

заведение; 

2. степен на познаване на нормативната уредба; 

3. способност да се планират и взимат управленски решения; 

4. административни умения, професионални и делови качества; 

5. комуникативни способности и организационни способности; 

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно 

разрешение на конкретен проблем; 

8.3 Оценката на разработката и оценката от проведеното събеседване 

с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата 

оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Оценките на комисията 

се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член 

на комисията за всеки от критериите. Класират се кандидатите, получили 

средноаритметична оценка от разработката и от проведеното събеседване 

не по-ниска от мн. добър 4,50. 

 

IX. Възлага на комисията за номиниране в 7-дневен срок от влизане 

в сила на настоящото решение да публикува на интернет страницата на 



Общински съвет – Варна и един централен вестник публична покана, в 

която се съдържа информация за: 

1. Позицията, за която се кандидатства; 

2. Публичното предприятие; 

3. Изискванията към кандидатите; 

4. Критериите за подбор; 

5. Критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. Изискуемите документи; 

7. Начина за комуникация с Комисията; 

8. Краен срок за представяне на документите. 

 

X. Възлага на комисията за номиниране в 5-дневен срок от 

приключване на работата й, да внесе в Общински съвет – Варна 

резултатите от конкурса и номинираните кандидати за вземане на решение 

за тяхното утвърждаване и определяне на класирания на първо място 

кандидат за избран за заемане на съответната позиция. 
 

 

 

 

784-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.21 от Закона за публичните 

предприятия, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.219, ал.2 и чл.221, т.4 от Търговския 

закон и чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на 

конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на 

публичните предприятия на Община Варна и чл. 5 от Наредба за реда за 

упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 

капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна, Общински 

съвет – Варна реши: 

 

I. Открива процедура за избор на членове на съвета на директорите 

на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕАД, ЕИК 103552229. 

 

II.  Изисквания към кандидатите за членове на съвета на директорите 

на търговските дружества: 

1.да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

2. да имат завършена образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или по-висока; 

3. да имат най-малко 5 години професионален опит; 

4. да не са поставени под запрещение; 

5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 



6. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

8. да не са били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

9. да не са съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини 

по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и 

по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на 

колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

10. да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-

45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, да не е член на политически кабинет и секретар 

на община; 

11. да не извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, 

сходни с дейността на съответните търговски дружества ; 

12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен 

предмет на дейност като съответното търговско дружество; 

13. да не са управители или членове на изпълнителни или контролни 

органи на друго публично предприятие; 

14. отговарят на други изисквания, предвидени в учредителния акт 

или устава на дружеството. 

II.1. Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по трудово 

правоотношение или по служебно правоотношение, освен като 

преподаватели във висше училище или като лекари по дентална медицина 

в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. 

 

III. Изисквания към кандидатите за независими членове на съвета на 

директорите на търговското дружество: 

1. да не са служители в публичното предприятие; 

2. да не са съдружници, респективно акционери в същото публично 

предприятие; 

3. да не са лица, които лично или чрез свързани лица имат търговски 

отношения с публичното предприятие; 

4. да не са еднолични търговци, съдружници или акционери в 

търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност 

като публичното дружество; 



5. да не са свързани лица с друг член на управителен или контролен 

орган на публичното предприятие. 

6. да отговарят на условията по т. II 

III.1. Не са независими членове представителите на Община Варна в 

органите за управление и контрол  на публичните предприятия, в които 

общината не е едноличен собственик. 

 

IV. Необходимите документи, които кандидатите подават до 

Общински съвет – Варна, деловодство на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43 са: 

1. заявление за участие по образец; 

2. автобиография; 

3. заверено копие от диплома за завършено висше образование, 

придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна 

квалификация и правоспособност; 

4. заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността 

на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или 

друг документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален 

опит); 

  5. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на 

обстоятелствата по чл.20 от Закона за публичните предприятия, както и 

съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с 

участието в конкурсната процедура; 

6. декларация по образец относно наличието/липсата на 

обстоятелства по чл. 23, ал. 2 и 3 от Закона за публичните предприятия от 

кандидатите за независими членове на съвета на директорите на 

съответното търговско дружество.  

 

V. Документите по т. IV се приемат в деловодството на Община 

Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, в срок от 45 (четиридесет и пет) 

дни от обявяването на конкурса в един централен ежедневник, както и на 

интернет страницата на Общински съвет - Варна, като следва да се 

представят в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. На плика 

се отбелязват името на кандидата и телефон за връзка. 

 

VI. Одобрява следните критерии за подбор – условия за допустимост 

на кандидата: 

1. Подходяща образователно-квалификационна степен с оглед 

спецификата на дружеството; 

2. Професионален опит – минимум 5 години професионален опит/на 

ръководна длъжност, осигуряващ необходимите умения за професионално 

изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол. 



3. Добра репутация.  Кандидат за член на орган за управление и 

контрол се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за 

противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на 

лицето. При оценяване на репутацията на кандидат за член на орган за 

управление или контрол се взема предвид информацията, която е на 

разположение на Общински съвет - Варна, упражняващ правата на 

общината, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката. 

4. Други подходящи професионални умения и компетенции според 

спецификата на конкретното дружество, например в областта на 

стратегическото планиране, на финансовия, търговския или 

производствения мениджмънт, управление на риска, ползване на чужд 

език и др. Като показатели за оценка на други умения и компетентности 

могат да се използват: 

4.1. В областта на стратегическото планиране – умение да се 

поставят ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се 

познават тенденциите в отрасъла и да се ползват различни източници на 

информация, умение да се анализира дейността на предприятието в 

контекста на отрасъла, в който то функционира, и на 

национално/международно ниво (дългосрочна визия), умение да се 

планират и управляват промени и др.; 

4.2. В областта на оперативното управление – умение да се ръководи, 

да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да 

се формира широка мрежа от професионални контакти, които да се 

използват за професионални цели, да се постигат резултати чрез различни 

подходи, да се правят компромиси, като се запазва приемствеността, да се 

вземат решения в кратки срокове и в ситуации, когато е налице ограничена 

информация, да се предлагат няколко решения на един проблем, като се 

взема информирано решение и се предвидят възможните последици, и др. 

 

VII. Процедурата за оценка включва две части – писмена и устна 

част (интервю), като и за двете части се определят минимални оценки, 

непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от 

по-нататъшно участие в конкурсната процедура. 

 При провеждане на конкурсната процедура се спазват принципите 

на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на 

дискриминация. 

Писмената част включва представяне на концепция за развитие на 

дружеството, съобразена с политиката на Община Варна за участие в 

публичните предприятия и приноса на кандидата към неговото 

управление. Оценява се доколко концепцията е конкретна, логични ли са 

отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните 

и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите, 



практическа приложимост, наличие на измерими показатели за 

икономическо развитие след реализиране на бизнес концепцията, 

познаване на пазара и пазарните сегменти, планиран социален ефект. 

 Устната част се състои от предварително определени и одобрени от 

Комисията за номиниране въпроси, на които всеки от кандидатите следва 

да отговори. 

 Оценката на всеки етап от конкурсната процедура се определя по 

шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да 

получи на всеки от етапите на процедурата е "Отличен 6" при точност на 

оценката 0,25. Минималната допустима оценка за всеки етап от 

процедурата е "Много добър 4,50". Кандидат, получил оценка по-ниска от 

"Много добър 4,50" се отстранява от конкурсната процедура. 

 

VIII. Избира комисия за номиниране в състав: 

1. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник, Председател на 

комисията; 

2. Христо Атанасов Атанасов – общински съветник; 

3. Генадий Христов Атанасов –  общински съветник; 

4. Рюян Невзатов Ризов  –   общински съветник; 

5. ………………………………………………………    – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. ………………………………………………………   – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

7. ………………………………………………………… –  длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3.………………………………………………………… 

 

IX. Възлага на комисията извършването на процедурата за 

номиниране в съответствие с чл. 13 и следващите от Наредба за условията 

и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна.  

 

X. Възлага на комисията, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

настоящото решение да публикува обява за публичния подбор, като в нея 

се посочва информация за: 

1. позицията, за която се кандидатства; 

2. публичното предприятие; 

3. изискванията към кандидатите; 

4. критериите за подбор; 

5. критериите и методиката за оценка на кандидатите; 



6. изискуемите документи; 

7. начина за комуникация с Комисията; 

8. краен срок за представяне на документите. 

 

XI. Възлага на комисията, в 5-дневен срок от провеждане на 

конкурса, да внесе в Общински съвет - Варна резултатите от конкурса и 

номинираните кандидати за вземане на решение и тяхното утвърждаване и 

определяне на класирания на първо място кандидат за избран за позицията, 

за която е кандидатствал. 

 

ХII. Възлага на изпълнителния директор на търговското дружество 

да предостави в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 

304, в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 

информация за дружеството, включваща шестмесечния междинен 

финансов отчет с финансов одит, деветмесечния междинен финансов 

отчет, последния годишен финансов отчет, доклада на регистрирания 

одитор и годишния доклад за дейността на дружеството. 
 

 

 

 

 

 

785-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.21 от Закона за публичните 

предприятия, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.219, ал.2 и чл.221, т.4 от Търговския 

закон и чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на 

конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на 

публичните предприятия на Община Варна и чл. 5 от Наредба за реда за 

упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 

капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна, Общински 

съвет – Варна реши: 

 

I. Открива процедура за избор на членове на съвета на директорите 

на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ ЕАД, ЕИК 103003668. 

 

II.  Изисквания към кандидатите за членове на съвета на директорите 

на търговските дружества: 

1.да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

2. да имат завършена образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или по-висока; 

3. да имат най-малко 5 години професионален опит; 



4. да не са поставени под запрещение; 

5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

6. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

8. да не са били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

9. да не са съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини 

по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и 

по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на 

колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

10. да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-

45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, да не е член на политически кабинет и секретар 

на община; 

11. да не извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, 

сходни с дейността на съответните търговски дружества ; 

12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен 

предмет на дейност като съответното търговско дружество; 

13. да не са управители или членове на изпълнителни или контролни 

органи на друго публично предприятие; 

14. отговарят на други изисквания, предвидени в учредителния акт 

или устава на дружеството. 

II.1. Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по трудово 

правоотношение или по служебно правоотношение, освен като 

преподаватели във висше училище или като лекари по дентална медицина 

в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. 

 

III. Изисквания към кандидатите за независими членове на съвета на 

директорите на търговското дружество: 

1. да не са служители в публичното предприятие; 

2. да не са съдружници, респективно акционери в същото публично 

предприятие; 

3. да не са лица, които лично или чрез свързани лица имат търговски 

отношения с публичното предприятие; 



4. да не са еднолични търговци, съдружници или акционери в 

търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност 

като публичното дружество; 

5. да не са свързани лица с друг член на управителен или контролен 

орган на публичното предприятие. 

6. да отговарят на условията по т. II 

 

III.1. Не са независими членове представителите на Община Варна в 

органите за управление и контрол  на публичните предприятия, в които 

общината не е едноличен собственик. 

 

IV. Необходимите документи, които кандидатите подават до 

Общински съвет – Варна, деловодство на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43 са: 

1. заявление за участие по образец; 

2. автобиография; 

3. заверено копие от диплома за завършено висше образование, 

придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна 

квалификация и правоспособност; 

4. заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността 

на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или 

друг документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален 

опит); 

  5. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на 

обстоятелствата по чл.20 от Закона за публичните предприятия, както и 

съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с 

участието в конкурсната процедура; 

6. декларация по образец относно наличието/липсата на 

обстоятелства по чл. 23, ал. 2 и 3 от Закона за публичните предприятия от 

кандидатите за независими членове на съвета на директорите на 

съответното търговско дружество.  

 

V. Документите по т. IV се приемат в деловодството на Община 

Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, в срок от 45 (четиридесет и пет) 

дни от обявяването на конкурса в един централен ежедневник, както и на 

интернет страницата на Общински съвет - Варна, като следва да се 

представят в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. На плика 

се отбелязват името на кандидата и телефон за връзка. 

 

VI. Одобрява следните критерии за подбор – условия за допустимост 

на кандидата: 

1. Подходяща образователно-квалификационна степен с оглед 

спецификата на дружеството; 



2. Професионален опит – минимум 5 години професионален опит/на 

ръководна длъжност, осигуряващ необходимите умения за професионално 

изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол. 

3. Добра репутация.  Кандидат за член на орган за управление и 

контрол се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за 

противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на 

лицето. При оценяване на репутацията на кандидат за член на орган за 

управление или контрол се взема предвид информацията, която е на 

разположение на Общински съвет - Варна, упражняващ правата на 

общината, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката. 

4. Други подходящи професионални умения и компетенции според 

спецификата на конкретното дружество, например в областта на 

стратегическото планиране, на финансовия, търговския или 

производствения мениджмънт, управление на риска, ползване на чужд 

език и др. Като показатели за оценка на други умения и компетентности 

могат да се използват: 

4.1. В областта на стратегическото планиране – умение да се 

поставят ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се 

познават тенденциите в отрасъла и да се ползват различни източници на 

информация, умение да се анализира дейността на предприятието в 

контекста на отрасъла, в който то функционира, и на 

национално/международно ниво (дългосрочна визия), умение да се 

планират и управляват промени и др.; 

4.2. В областта на оперативното управление – умение да се ръководи, 

да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да 

се формира широка мрежа от професионални контакти, които да се 

използват за професионални цели, да се постигат резултати чрез различни 

подходи, да се правят компромиси, като се запазва приемствеността, да се 

вземат решения в кратки срокове и в ситуации, когато е налице ограничена 

информация, да се предлагат няколко решения на един проблем, като се 

взема информирано решение и се предвидят възможните последици, и др. 

 

VII. Процедурата за оценка включва две части – писмена и устна 

част (интервю), като и за двете части се определят минимални оценки, 

непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от 

по-нататъшно участие в конкурсната процедура. 

 При провеждане на конкурсната процедура се спазват принципите 

на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на 

дискриминация. 

Писмената част включва представяне на концепция за развитие на 

дружеството, съобразена с политиката на Община Варна за участие в 

публичните предприятия и приноса на кандидата към неговото 



управление. Оценява се доколко концепцията е конкретна, логични ли са 

отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните 

и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите, 

практическа приложимост, наличие на измерими показатели за 

икономическо развитие след реализиране на бизнес концепцията, 

познаване на пазара и пазарните сегменти, планиран социален ефект. 

 Устната част се състои от предварително определени и одобрени от 

Комисията за номиниране въпроси, на които всеки от кандидатите следва 

да отговори. 

 Оценката на всеки етап от конкурсната процедура се определя по 

шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да 

получи на всеки от етапите на процедурата е "Отличен 6" при точност на 

оценката 0,25. Минималната допустима оценка за всеки етап от 

процедурата е "Много добър 4,50". Кандидат, получил оценка по-ниска от 

"Много добър 4,50" се отстранява от конкурсната процедура. 

 

VIII. Избира комисия за номиниране в състав: 

1. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник, Председател на 

комисията; 

2. Христо Атанасов Атанасов – общински съветник; 

3. Генадий Христов Атанасов –  общински съветник; 

4. Рюян Невзатов Ризов  –   общински съветник; 

5. ………………………………………………………    – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. ………………………………………………………   – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

7. ………………………………………………………… –  длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3.………………………………………………………… 

 

IX. Възлага на комисията извършването на процедурата за 

номиниране в съответствие с чл. 13 и следващите от Наредба за условията 

и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна.  

 

X. Възлага на комисията, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

настоящото решение да публикува обява за публичния подбор, като в нея 

се посочва информация за: 

1. позицията, за която се кандидатства; 

2. публичното предприятие; 



3. изискванията към кандидатите; 

4. критериите за подбор; 

5. критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. изискуемите документи; 

7. начина за комуникация с Комисията; 

8. краен срок за представяне на документите. 

 

XI. Възлага на комисията, в 5-дневен срок от провеждане на 

конкурса, да внесе в Общински съвет - Варна резултатите от конкурса и 

номинираните кандидати за вземане на решение и тяхното утвърждаване и 

определяне на класирания на първо място кандидат за избран за позицията, 

за която е кандидатствал. 

 

ХII. Възлага на изпълнителния директор на търговското дружество 

да предостави в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 

304, в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 

информация за дружеството, включваща шестмесечния междинен 

финансов отчет с финансов одит, деветмесечния междинен финансов 

отчет, последния годишен финансов отчет, доклада на регистрирания 

одитор и годишния доклад за дейността на дружеството. 
 

 

 

 

 

 

786-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.21 от Закона за публичните 

предприятия, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.219, ал.2 и чл.221, т.4 от Търговския 

закон и чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на 

конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на 

публичните предприятия на Община Варна и чл. 5 от Наредба за реда за 

упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 

капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна, Общински 

съвет – Варна реши: 

 

I. Открива процедура за избор на членове на съвета на директорите 

на „ПАЗАРИ“ ЕАД, ЕИК 148089508. 

 

II.  Изисквания към кандидатите за членове на съвета на директорите 

на търговските дружества: 

1.да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария; 



2. да имат завършена образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или по-висока; 

3. да имат най-малко 5 години професионален опит; 

4. да не са поставени под запрещение; 

5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

6. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

8. да не са били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

9. да не са съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини 

по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и 

по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на 

колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

10. да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-

45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, да не е член на политически кабинет и секретар 

на община; 

11. да не извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, 

сходни с дейността на съответните търговски дружества ; 

12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен 

предмет на дейност като съответното търговско дружество; 

13. да не са управители или членове на изпълнителни или контролни 

органи на друго публично предприятие; 

14. отговарят на други изисквания, предвидени в учредителния акт 

или устава на дружеството. 

II.1. Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по трудово 

правоотношение или по служебно правоотношение, освен като 

преподаватели във висше училище или като лекари по дентална медицина 

в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. 

 

III. Изисквания към кандидатите за независими членове на съвета на 

директорите на търговското дружество: 

1. да не са служители в публичното предприятие; 

2. да не са съдружници, респективно акционери в същото публично 

предприятие; 



3. да не са лица, които лично или чрез свързани лица имат търговски 

отношения с публичното предприятие; 

4. да не са еднолични търговци, съдружници или акционери в 

търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност 

като публичното дружество; 

5. да не са свързани лица с друг член на управителен или контролен 

орган на публичното предприятие. 

6. да отговарят на условията по т. II 

 

III.1. Не са независими членове представителите на Община Варна в 

органите за управление и контрол  на публичните предприятия, в които 

общината не е едноличен собственик. 

 

IV. Необходимите документи, които кандидатите подават до 

Общински съвет – Варна, деловодство на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43 са: 

1. заявление за участие по образец; 

2. автобиография; 

3. заверено копие от диплома за завършено висше образование, 

придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна 

квалификация и правоспособност; 

4. заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността 

на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или 

друг документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален 

опит); 

  5. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на 

обстоятелствата по чл.20 от Закона за публичните предприятия, както и 

съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с 

участието в конкурсната процедура; 

6. декларация по образец относно наличието/липсата на 

обстоятелства по чл. 23, ал. 2 и 3 от Закона за публичните предприятия от 

кандидатите за независими членове на съвета на директорите на 

съответното търговско дружество.  

 

V. Документите по т. IV се приемат в деловодството на Община 

Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, в срок от 45 (четиридесет и пет) 

дни от обявяването на конкурса в един централен ежедневник, както и на 

интернет страницата на Общински съвет - Варна, като следва да се 

представят в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. На плика 

се отбелязват името на кандидата и телефон за връзка. 

 

VI. Одобрява следните критерии за подбор – условия за допустимост 

на кандидата: 



1. Подходяща образователно-квалификационна степен с оглед 

спецификата на дружеството; 

2. Професионален опит – минимум 5 години професионален опит/на 

ръководна длъжност, осигуряващ необходимите умения за професионално 

изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол. 

3. Добра репутация.  Кандидат за член на орган за управление и 

контрол се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за 

противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на 

лицето. При оценяване на репутацията на кандидат за член на орган за 

управление или контрол се взема предвид информацията, която е на 

разположение на Общински съвет - Варна, упражняващ правата на 

общината, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката. 

4. Други подходящи професионални умения и компетенции според 

спецификата на конкретното дружество, например в областта на 

стратегическото планиране, на финансовия, търговския или 

производствения мениджмънт, управление на риска, ползване на чужд 

език и др. Като показатели за оценка на други умения и компетентности 

могат да се използват: 

4.1. В областта на стратегическото планиране – умение да се 

поставят ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се 

познават тенденциите в отрасъла и да се ползват различни източници на 

информация, умение да се анализира дейността на предприятието в 

контекста на отрасъла, в който то функционира, и на 

национално/международно ниво (дългосрочна визия), умение да се 

планират и управляват промени и др.; 

4.2. В областта на оперативното управление – умение да се ръководи, 

да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да 

се формира широка мрежа от професионални контакти, които да се 

използват за професионални цели, да се постигат резултати чрез различни 

подходи, да се правят компромиси, като се запазва приемствеността, да се 

вземат решения в кратки срокове и в ситуации, когато е налице ограничена 

информация, да се предлагат няколко решения на един проблем, като се 

взема информирано решение и се предвидят възможните последици, и др. 

 

VII. Процедурата за оценка включва две части – писмена и устна 

част (интервю), като и за двете части се определят минимални оценки, 

непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от 

по-нататъшно участие в конкурсната процедура. 

 При провеждане на конкурсната процедура се спазват принципите 

на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на 

дискриминация. 



Писмената част включва представяне на концепция за развитие на 

дружеството, съобразена с политиката на Община Варна за участие в 

публичните предприятия и приноса на кандидата към неговото 

управление. Оценява се доколко концепцията е конкретна, логични ли са 

отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните 

и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите, 

практическа приложимост, наличие на измерими показатели за 

икономическо развитие след реализиране на бизнес концепцията, 

познаване на пазара и пазарните сегменти, планиран социален ефект. 

 Устната част се състои от предварително определени и одобрени от 

Комисията за номиниране въпроси, на които всеки от кандидатите следва 

да отговори. 

 Оценката на всеки етап от конкурсната процедура се определя по 

шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да 

получи на всеки от етапите на процедурата е "Отличен 6" при точност на 

оценката 0,25. Минималната допустима оценка за всеки етап от 

процедурата е "Много добър 4,50". Кандидат, получил оценка по-ниска от 

"Много добър 4,50" се отстранява от конкурсната процедура. 

 

VIII. Избира комисия за номиниране в състав: 

1. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник, Председател на 

комисията; 

2. Христо Атанасов Атанасов – общински съветник; 

3. Генадий Христов Атанасов –  общински съветник; 

4. Рюян Невзатов Ризов  –   общински съветник; 

5. ………………………………………………………    – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. ………………………………………………………   – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

7. ………………………………………………………… –  длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3.………………………………………………………… 

 

IX. Възлага на комисията извършването на процедурата за 

номиниране в съответствие с чл. 13 и следващите от Наредба за условията 

и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна.  

 



X. Възлага на комисията, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

настоящото решение да публикува обява за публичния подбор, като в нея 

се посочва информация за: 

1. позицията, за която се кандидатства; 

2. публичното предприятие; 

3. изискванията към кандидатите; 

4. критериите за подбор; 

5. критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. изискуемите документи; 

7. начина за комуникация с Комисията; 

8. краен срок за представяне на документите. 

 

XI. Възлага на комисията, в 5-дневен срок от провеждане на 

конкурса, да внесе в Общински съвет - Варна резултатите от конкурса и 

номинираните кандидати за вземане на решение и тяхното утвърждаване и 

определяне на класирания на първо място кандидат за избран за позицията, 

за която е кандидатствал. 

 

ХII. Възлага на изпълнителния директор на търговското дружество 

да предостави в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 

304, в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 

информация за дружеството, включваща шестмесечния междинен 

финансов отчет с финансов одит, деветмесечния междинен финансов 

отчет, последния годишен финансов отчет, доклада на регистрирания 

одитор и годишния доклад за дейността на дружеството. 
 

 

 

 

 

787-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.21 от Закона за публичните 

предприятия, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.219, ал.2 и чл.221, т.4 от Търговския 

закон и чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на 

конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на 

публичните предприятия на Община Варна и чл. 5 от Наредба за реда за 

упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 

капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна, Общински 

съвет – Варна реши: 

 

I. Открива процедура за избор на членове на съвета на директорите 

на „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ ЕАД, ЕИК 103156991. 

 



II.  Изисквания към кандидатите за членове на съвета на директорите 

на търговските дружества: 

1.да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

2. да имат завършена образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или по-висока; 

3. да имат най-малко 5 години професионален опит; 

4. да не са поставени под запрещение; 

5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

6. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

8. да не са били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

9. да не са съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини 

по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и 

по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на 

колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

10. да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-

45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, да не е член на политически кабинет и секретар 

на община; 

11. да не извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, 

сходни с дейността на съответните търговски дружества ; 

12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен 

предмет на дейност като съответното търговско дружество; 

13. да не са управители или членове на изпълнителни или контролни 

органи на друго публично предприятие; 

14. отговарят на други изисквания, предвидени в учредителния акт 

или устава на дружеството. 

II.1. Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по трудово 

правоотношение или по служебно правоотношение, освен като 

преподаватели във висше училище или като лекари по дентална медицина 

в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. 

 



III. Изисквания към кандидатите за независими членове на съвета на 

директорите на търговското дружество: 

1. да не са служители в публичното предприятие; 

2. да не са съдружници, респективно акционери в същото публично 

предприятие; 

3. да не са лица, които лично или чрез свързани лица имат търговски 

отношения с публичното предприятие; 

4. да не са еднолични търговци, съдружници или акционери в 

търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност 

като публичното дружество; 

5. да не са свързани лица с друг член на управителен или контролен 

орган на публичното предприятие. 

6. да отговарят на условията по т. II 

III.1. Не са независими членове представителите на Община Варна в 

органите за управление и контрол  на публичните предприятия, в които 

общината не е едноличен собственик. 

 

IV. Необходимите документи, които кандидатите подават до 

Общински съвет – Варна, деловодство на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43 са: 

1. заявление за участие по образец; 

2. автобиография; 

3. заверено копие от диплома за завършено висше образование, 

придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна 

квалификация и правоспособност; 

4. заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността 

на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или 

друг документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален 

опит); 

  5. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на 

обстоятелствата по чл.20 от Закона за публичните предприятия, както и 

съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с 

участието в конкурсната процедура; 

6. декларация по образец относно наличието/липсата на 

обстоятелства по чл. 23, ал. 2 и 3 от Закона за публичните предприятия от 

кандидатите за независими членове на съвета на директорите на 

съответното търговско дружество.  

 

V. Документите по т. IV се приемат в деловодството на Община 

Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, в срок от 45 (четиридесет и пет) 

дни от обявяването на конкурса в един централен ежедневник, както и на 

интернет страницата на Общински съвет - Варна, като следва да се 



представят в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. На плика 

се отбелязват името на кандидата и телефон за връзка. 

 

VI. Одобрява следните критерии за подбор – условия за допустимост 

на кандидата: 

1. Подходяща образователно-квалификационна степен с оглед 

спецификата на дружеството; 

2. Професионален опит – минимум 5 години професионален опит/на 

ръководна длъжност, осигуряващ необходимите умения за професионално 

изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол. 

3. Добра репутация.  Кандидат за член на орган за управление и 

контрол се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за 

противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на 

лицето. При оценяване на репутацията на кандидат за член на орган за 

управление или контрол се взема предвид информацията, която е на 

разположение на Общински съвет - Варна, упражняващ правата на 

общината, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката. 

4. Други подходящи професионални умения и компетенции според 

спецификата на конкретното дружество, например в областта на 

стратегическото планиране, на финансовия, търговския или 

производствения мениджмънт, управление на риска, ползване на чужд 

език и др. Като показатели за оценка на други умения и компетентности 

могат да се използват: 

4.1. В областта на стратегическото планиране – умение да се 

поставят ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се 

познават тенденциите в отрасъла и да се ползват различни източници на 

информация, умение да се анализира дейността на предприятието в 

контекста на отрасъла, в който то функционира, и на 

национално/международно ниво (дългосрочна визия), умение да се 

планират и управляват промени и др.; 

4.2. В областта на оперативното управление – умение да се ръководи, 

да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да 

се формира широка мрежа от професионални контакти, които да се 

използват за професионални цели, да се постигат резултати чрез различни 

подходи, да се правят компромиси, като се запазва приемствеността, да се 

вземат решения в кратки срокове и в ситуации, когато е налице ограничена 

информация, да се предлагат няколко решения на един проблем, като се 

взема информирано решение и се предвидят възможните последици, и др. 

 

VII. Процедурата за оценка включва две части – писмена и устна 

част (интервю), като и за двете части се определят минимални оценки, 

непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от 

по-нататъшно участие в конкурсната процедура. 



 При провеждане на конкурсната процедура се спазват принципите 

на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на 

дискриминация. 

Писмената част включва представяне на концепция за развитие на 

дружеството, съобразена с политиката на Община Варна за участие в 

публичните предприятия и приноса на кандидата към неговото 

управление. Оценява се доколко концепцията е конкретна, логични ли са 

отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните 

и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите, 

практическа приложимост, наличие на измерими показатели за 

икономическо развитие след реализиране на бизнес концепцията, 

познаване на пазара и пазарните сегменти, планиран социален ефект. 

 Устната част се състои от предварително определени и одобрени от 

Комисията за номиниране въпроси, на които всеки от кандидатите следва 

да отговори. 

 Оценката на всеки етап от конкурсната процедура се определя по 

шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да 

получи на всеки от етапите на процедурата е "Отличен 6" при точност на 

оценката 0,25. Минималната допустима оценка за всеки етап от 

процедурата е "Много добър 4,50". Кандидат, получил оценка по-ниска от 

"Много добър 4,50" се отстранява от конкурсната процедура. 

 

VIII. Избира комисия за номиниране в състав: 

1. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник, Председател на 

комисията; 

2. Христо Атанасов Атанасов – общински съветник; 

3. Генадий Христов Атанасов –  общински съветник; 

4. Рюян Невзатов Ризов  –   общински съветник; 

5. ………………………………………………………    – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. ………………………………………………………   – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

7. ………………………………………………………… –  длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3.………………………………………………………… 

 

IX. Възлага на комисията извършването на процедурата за 

номиниране в съответствие с чл. 13 и следващите от Наредба за условията 



и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна.  

 

X. Възлага на комисията, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

настоящото решение да публикува обява за публичния подбор, като в нея 

се посочва информация за: 

1. позицията, за която се кандидатства; 

2. публичното предприятие; 

3. изискванията към кандидатите; 

4. критериите за подбор; 

5. критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. изискуемите документи; 

7. начина за комуникация с Комисията; 

8. краен срок за представяне на документите. 

 

XI. Възлага на комисията, в 5-дневен срок от провеждане на 

конкурса, да внесе в Общински съвет - Варна резултатите от конкурса и 

номинираните кандидати за вземане на решение и тяхното утвърждаване и 

определяне на класирания на първо място кандидат за избран за позицията, 

за която е кандидатствал. 

 

ХII. Възлага на изпълнителния директор на търговското дружество 

да предостави в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 

304, в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 

информация за дружеството, включваща шестмесечния междинен 

финансов отчет с финансов одит, деветмесечния междинен финансов 

отчет, последния годишен финансов отчет, доклада на регистрирания 

одитор и годишния доклад за дейността на дружеството. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

788-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.21 от Закона за публичните 

предприятия, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.219, ал.2 и чл.221, т.4 от Търговския 

закон и чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на 

конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на 

публичните предприятия на Община Варна и чл. 5 от Наредба за реда за 

упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 



капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна, Общински 

съвет – Варна реши: 

 

I. Открива процедура за избор на членове на съвета на директорите 

на „СТАДИОН СПАРТАК“ ЕАД, ЕИК 205175660. 

 

II.  Изисквания към кандидатите за членове на съвета на директорите 

на търговските дружества: 

1.да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

2. да имат завършена образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или по-висока; 

3. да имат най-малко 5 години професионален опит; 

4. да не са поставени под запрещение; 

5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

6. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

8. да не са били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

9. да не са съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини 

по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и 

по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на 

колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

10. да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-

45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, да не е член на политически кабинет и секретар 

на община; 

11. да не извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, 

сходни с дейността на съответните търговски дружества ; 

12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен 

предмет на дейност като съответното търговско дружество; 

13. да не са управители или членове на изпълнителни или контролни 

органи на друго публично предприятие; 

14. отговарят на други изисквания, предвидени в учредителния акт 

или устава на дружеството. 



II.1. Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на 

директорите и на управителните съвети лица, които работят по трудово 

правоотношение или по служебно правоотношение, освен като 

преподаватели във висше училище или като лекари по дентална медицина 

в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения. 

 

III. Изисквания към кандидатите за независими членове на съвета на 

директорите на търговското дружество: 

1. да не са служители в публичното предприятие; 

2. да не са съдружници, респективно акционери в същото публично 

предприятие; 

3. да не са лица, които лично или чрез свързани лица имат търговски 

отношения с публичното предприятие; 

4. да не са еднолични търговци, съдружници или акционери в 

търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност 

като публичното дружество; 

5. да не са свързани лица с друг член на управителен или контролен 

орган на публичното предприятие. 

6. да отговарят на условията по т. II 

III.1. Не са независими членове представителите на Община Варна в 

органите за управление и контрол  на публичните предприятия, в които 

общината не е едноличен собственик. 

 

IV. Необходимите документи, които кандидатите подават до 

Общински съвет – Варна, деловодство на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43 са: 

1. заявление за участие по образец; 

2. автобиография; 

3. заверено копие от диплома за завършено висше образование, 

придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна 

квалификация и правоспособност; 

4. заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността 

на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или 

друг документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален 

опит); 

  5. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на 

обстоятелствата по чл.20 от Закона за публичните предприятия, както и 

съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с 

участието в конкурсната процедура; 

6. декларация по образец относно наличието/липсата на 

обстоятелства по чл. 23, ал. 2 и 3 от Закона за публичните предприятия от 

кандидатите за независими членове на съвета на директорите на 

съответното търговско дружество.  



 

V. Документите по т. IV се приемат в деловодството на Община 

Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, в срок от 45 (четиридесет и пет) 

дни от обявяването на конкурса в един централен ежедневник, както и на 

интернет страницата на Общински съвет - Варна, като следва да се 

представят в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. На плика 

се отбелязват името на кандидата и телефон за връзка. 

 

VI. Одобрява следните критерии за подбор – условия за допустимост 

на кандидата: 

1. Подходяща образователно-квалификационна степен с оглед 

спецификата на дружеството; 

2. Професионален опит – минимум 5 години професионален опит/на 

ръководна длъжност, осигуряващ необходимите умения за професионално 

изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол. 

3. Добра репутация.  Кандидат за член на орган за управление и 

контрол се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за 

противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на 

лицето. При оценяване на репутацията на кандидат за член на орган за 

управление или контрол се взема предвид информацията, която е на 

разположение на Общински съвет - Варна, упражняващ правата на 

общината, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката. 

4. Други подходящи професионални умения и компетенции според 

спецификата на конкретното дружество, например в областта на 

стратегическото планиране, на финансовия, търговския или 

производствения мениджмънт, управление на риска, ползване на чужд 

език и др. Като показатели за оценка на други умения и компетентности 

могат да се използват: 

4.1. В областта на стратегическото планиране – умение да се 

поставят ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се 

познават тенденциите в отрасъла и да се ползват различни източници на 

информация, умение да се анализира дейността на предприятието в 

контекста на отрасъла, в който то функционира, и на 

национално/международно ниво (дългосрочна визия), умение да се 

планират и управляват промени и др.; 

4.2. В областта на оперативното управление – умение да се ръководи, 

да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да 

се формира широка мрежа от професионални контакти, които да се 

използват за професионални цели, да се постигат резултати чрез различни 

подходи, да се правят компромиси, като се запазва приемствеността, да се 

вземат решения в кратки срокове и в ситуации, когато е налице ограничена 

информация, да се предлагат няколко решения на един проблем, като се 

взема информирано решение и се предвидят възможните последици, и др. 



 

VII. Процедурата за оценка включва две части – писмена и устна 

част (интервю), като и за двете части се определят минимални оценки, 

непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от 

по-нататъшно участие в конкурсната процедура. 

 При провеждане на конкурсната процедура се спазват принципите 

на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на 

дискриминация. 

Писмената част включва представяне на концепция за развитие на 

дружеството, съобразена с политиката на Община Варна за участие в 

публичните предприятия и приноса на кандидата към неговото 

управление. Оценява се доколко концепцията е конкретна, логични ли са 

отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните 

и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите, 

практическа приложимост, наличие на измерими показатели за 

икономическо развитие след реализиране на бизнес концепцията, 

познаване на пазара и пазарните сегменти, планиран социален ефект. 

 Устната част се състои от предварително определени и одобрени от 

Комисията за номиниране въпроси, на които всеки от кандидатите следва 

да отговори. 

 Оценката на всеки етап от конкурсната процедура се определя по 

шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да 

получи на всеки от етапите на процедурата е "Отличен 6" при точност на 

оценката 0,25. Минималната допустима оценка за всеки етап от 

процедурата е "Много добър 4,50". Кандидат, получил оценка по-ниска от 

"Много добър 4,50" се отстранява от конкурсната процедура. 

 

VIII. Избира комисия за номиниране в състав: 

1. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник, Председател на 

комисията; 

2. Христо Атанасов Атанасов – общински съветник; 

3. Генадий Христов Атанасов –  общински съветник; 

4. Рюян Невзатов Ризов  –   общински съветник; 

5. ………………………………………………………    – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. ………………………………………………………   – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

7. ………………………………………………………… –  длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 



3.………………………………………………………… 

 

IX. Възлага на комисията извършването на процедурата за 

номиниране в съответствие с чл. 13 и следващите от Наредба за условията 

и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна.  

 

X. Възлага на комисията, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

настоящото решение да публикува обява за публичния подбор, като в нея 

се посочва информация за: 

1. позицията, за която се кандидатства; 

2. публичното предприятие; 

3. изискванията към кандидатите; 

4. критериите за подбор; 

5. критериите и методиката за оценка на кандидатите; 

6. изискуемите документи; 

7. начина за комуникация с Комисията; 

8. краен срок за представяне на документите. 

 

XI. Възлага на комисията, в 5-дневен срок от провеждане на 

конкурса, да внесе в Общински съвет - Варна резултатите от конкурса и 

номинираните кандидати за вземане на решение и тяхното утвърждаване и 

определяне на класирания на първо място кандидат за избран за позицията, 

за която е кандидатствал. 

 

ХII. Възлага на изпълнителния директор на търговското дружество 

да предостави в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 

304, в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 

информация за дружеството, включваща шестмесечния междинен 

финансов отчет с финансов одит, деветмесечния междинен финансов 

отчет, последния годишен финансов отчет, доклада на регистрирания 

одитор и годишния доклад за дейността на дружеството. 
 

 

 

 

 

 

 

 

789-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.21 от Закона за публичните 

предприятия, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.219, ал.2 и чл.221, т.4 от Търговския 

закон и чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане на 



конкурс за избор на членове на органите за управление и контрол на 

публичните предприятия на Община Варна и чл. 5 от Наредба за реда за 

упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 

капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна, Общински 

съвет – Варна реши: 

 

I. Открива процедура за избор на управител на „ОБРЕДИ“ ЕООД, 

ЕИК 813106564. 

 

II.  Изисквания към кандидатите за управител на търговското 

дружество: 

1.да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на Конфедерация Швейцария; 

2. да имат завършена образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или по-висока; 

3. да имат най-малко 5 години професионален опит; 

4. да не са поставени под запрещение; 

5. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; 

6. да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност; 

7. да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или 

неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в 

несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

8. да не са били членове на управителен или контролен орган на 

дружество, съответно кооперация, обявени в несъстоятелност през 

последните две години преди назначаването, ако са останали 

неудовлетворени кредитори; 

9. да не са съпрузи или лица във фактическо съжителство, роднини 

по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и 

по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на 

колективен орган за управление и контрол на същото публично 

предприятие; 

10. да не заемат висша публична длъжност по чл.6, ал.1, т.1-38 и 41-

45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество, да не е член на политически кабинет и секретар 

на община; 

11. да не извършват от свое или от чуждо име търговски сделки, 

сходни с дейността на съответните търговски дружества ; 

12. да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в 

дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен 

предмет на дейност като съответното търговско дружество; 

13. да не са управители или членове на изпълнителни или контролни 

органи на друго публично предприятие; 



14. отговарят на други изисквания, предвидени в учредителния акт 

или устава на дружеството. 

III. Не могат да бъдат управители на дружеството лица, които 

работят по трудово правоотношение или по служебно правоотношение, 

освен като преподаватели във висше училище или като лекари по дентална 

медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните 

заведения. 

 

IV. Необходимите документи, които кандидатите подават до 

Общински съвет – Варна, деловодство на Община Варна, бул. „Осми 

приморски полк“ № 43 са: 

1. заявление за участие по образец; 

2. автобиография; 

3. заверено копие от диплома за завършено висше образование, 

придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна 

квалификация и правоспособност; 

4. заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността 

на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка или 

друг документ, удостоверяващ най-малко петгодишен професионален 

опит); 

  5. декларация по образец за удостоверяване липсата/наличието на 

обстоятелствата по чл.20 от Закона за публичните предприятия, както и 

съгласие за обработване на личните данни на кандидата във връзка с 

участието в конкурсната процедура; 

6. декларация по образец относно наличието/липсата на 

обстоятелства по чл. 23, ал. 2 и 3 от Закона за публичните предприятия от 

кандидатите за независими членове на съвета на директорите на 

съответното търговско дружество.  

 

V. Документите по т. IV се приемат в деловодството на Община 

Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, в срок от 45 (четиридесет и пет) 

дни от обявяването на конкурса в един централен ежедневник, както и на 

интернет страницата на Общински съвет - Варна, като следва да се 

представят в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост. На плика 

се отбелязват името на кандидата и телефон за връзка. 

 

VI. Одобрява следните критерии за подбор – условия за допустимост 

на кандидата: 

1. Подходяща образователно-квалификационна степен с оглед 

спецификата на дружеството; 

2. Професионален опит – минимум 5 години професионален опит/на 

ръководна длъжност, осигуряващ необходимите умения за професионално 

изпълнение на задълженията на член на орган за управление и контрол. 



3. Добра репутация.  Кандидат за член на орган за управление и 

контрол се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за 

противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на 

лицето. При оценяване на репутацията на кандидат за член на орган за 

управление или контрол се взема предвид информацията, която е на 

разположение на Общински съвет - Варна, упражняващ правата на 

общината, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката. 

4. Други подходящи професионални умения и компетенции според 

спецификата на конкретното дружество, например в областта на 

стратегическото планиране, на финансовия, търговския или 

производствения мениджмънт, управление на риска, ползване на чужд 

език и др. Като показатели за оценка на други умения и компетентности 

могат да се използват: 

4.1. В областта на стратегическото планиране – умение да се 

поставят ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се 

познават тенденциите в отрасъла и да се ползват различни източници на 

информация, умение да се анализира дейността на предприятието в 

контекста на отрасъла, в който то функционира, и на 

национално/международно ниво (дългосрочна визия), умение да се 

планират и управляват промени и др.; 

4.2. В областта на оперативното управление – умение да се ръководи, 

да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да 

се формира широка мрежа от професионални контакти, които да се 

използват за професионални цели, да се постигат резултати чрез различни 

подходи, да се правят компромиси, като се запазва приемствеността, да се 

вземат решения в кратки срокове и в ситуации, когато е налице ограничена 

информация, да се предлагат няколко решения на един проблем, като се 

взема информирано решение и се предвидят възможните последици, и др. 

 

VII. Процедурата за оценка включва две части – писмена и устна 

част (интервю), като и за двете части се определят минимални оценки, 

непостигането на които е основание за отстраняването на кандидатите от 

по-нататъшно участие в конкурсната процедура. 

 При провеждане на конкурсната процедура се спазват принципите 

на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на 

дискриминация. 

Писмената част включва представяне на концепция за развитие на 

дружеството, съобразена с политиката на Община Варна за участие в 

публичните предприятия и приноса на кандидата към неговото 

управление. Оценява се доколко концепцията е конкретна, логични ли са 

отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните 

и слабите страни на дружеството, както и на възможностите и опасностите, 



практическа приложимост, наличие на измерими показатели за 

икономическо развитие след реализиране на бизнес концепцията, 

познаване на пазара и пазарните сегменти, планиран социален ефект. 

 Устната част се състои от предварително определени и одобрени от 

Комисията за номиниране въпроси, на които всеки от кандидатите следва 

да отговори. 

 Оценката на всеки етап от конкурсната процедура се определя по 

шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да 

получи на всеки от етапите на процедурата е "Отличен 6" при точност на 

оценката 0,25. Минималната допустима оценка за всеки етап от 

процедурата е "Много добър 4,50". Кандидат, получил оценка по-ниска от 

"Много добър 4,50" се отстранява от конкурсната процедура. 

 

VIII. Избира комисия за номиниране в състав: 

1. Тодор Иванов Балабанов – общински съветник, Председател на 

комисията; 

2. Христо Атанасов Атанасов – общински съветник; 

3. Генадий Христов Атанасов –  общински съветник; 

4. Рюян Невзатов Ризов  –   общински съветник; 

5. ………………………………………………………    – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

6. ………………………………………………………   – длъжностно 

лице от общинска администрация; 

7. ………………………………………………………… –  длъжностно 

лице, представител на дирекция „Правно – нормативно обслужване“. 

Резервни членове: 

1.…………………………………………………………  

2.………………………………………………………… 

3.………………………………………………………… 

 

IX. Възлага на комисията извършването на процедурата за 

номиниране в съответствие с чл. 13 и следващите от Наредба за условията 

и реда за провеждане на конкурс за избор на членове на органите за 

управление и контрол на публичните предприятия на Община Варна.  

 

X. Възлага на комисията, в 7-дневен срок от влизане в сила на 

настоящото решение да публикува обява за публичния подбор, като в нея 

се посочва информация за: 

1. позицията, за която се кандидатства; 

2. публичното предприятие; 

3. изискванията към кандидатите; 

4. критериите за подбор; 

5. критериите и методиката за оценка на кандидатите; 



6. изискуемите документи; 

7. начина за комуникация с Комисията; 

8. краен срок за представяне на документите. 

 

XI. Възлага на комисията, в 5-дневен срок от провеждане на 

конкурса, да внесе в Общински съвет - Варна резултатите от конкурса и 

номинираните кандидати за вземане на решение и тяхното утвърждаване и 

определяне на класирания на първо място кандидат за избран за позицията, 

за която е кандидатствал. 

 

ХII. Възлага на управителя на търговското дружество да предостави 

в Дирекция „Канцелария на Общински съвет“, ет. 3, стая 304, в сградата на 

Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43 информация за 

дружеството, включваща шестмесечния междинен финансов отчет с 

финансов одит, деветмесечния междинен финансов отчет, последния 

годишен финансов отчет, доклада на регистрирания одитор и годишния 

доклад за дейността на дружеството. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
  



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 

№ 22 

от заседание, проведено на 10.12.2021 г. 

по точка  шеста от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Благоустройство и комунални дейности“ относно: 

(1) – приемане на Наредба за управление на отпадъците на 

територията на Община Варна. 

(2) – приемане на Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на 

територията на община Варна 2021 – 2030 г. и Краткосрочна програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на територията на община Варна 2021 – 2023 г.  

(3) – даване на съгласие за сключване на Договор за сътрудничество 

между „Текстилно рециклиране“ АД, „Евротекс“ ЕООД и Община Варна 

за организация на система за разделно събиране, рециклиране и/или 

оползотворяване на отпадъци на територията на Община Варна. 
 

 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

      

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

790-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 79 от Административно – 

процесуален кодекс и по предложение на Кмета на Община Варна с рег. № 

РД21022728ВН/02.11.2021 г., Общински съвет – Варна отменя Наредба за 

управление на отпадъците на територията на община Варна, приета с 

Решение № 515-7(13)/29.09.2016 г., изм. - Решение № 15898/19.12.2018 г., 

постановено по адм. дело № 5466/2018 г. по описа на Върховен 

административен съд, Шесто отделение, влязло в законна сила на 

19.12.2018 г., изм. - Решение № 30/13.01.2020г., постановено по адм. дело 

№ 1950/2019 г. по описа на Административен съд - Варна, Шести състав. 

790-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – 



Варна приема Наредба за управление на отпадъците на територията на 

община Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

 

 

 

791-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закон за 

енергията от възобновяеми източници и по предложение на Кмета на 

Община Варна с рег. № РД21023706ВН/12.11.2021 г., Общински съвет – 

Варна приема: 

791-6-1. Дългосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на 

община Варна 2021 – 2030 г. /ДПНИЕВИБ/, съгласно приложение № 1; 

791-6-2. Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на 

община Варна 2021 – 2023 г. /КПНИЕВИБ/, съгласно приложение № 2. 

 

 

792-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и чл. 59 и сл. от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, чл. 20, ал. 1 

и чл. 84а от Закона за управление на отпадъците и по предложение на 

Христо Атанасов – общински съветник с рег. № 

ОС21000523ВН/16.11.2021г., Общински съвет – Варна: 

792-6-1. Дава съгласие за сключване на Договор за сътрудничество 

между „Текстилно рециклиране“ АД, „Евротекс“ ЕООД и Община Варна 

за организация на система за разделно събиране, рециклиране и/или 

оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил на територията на 

Община Варна; 

792-6-2. Одобрява текст на Договор за сътрудничество, съгласно 

приложение към настоящото решение; 

792-6-3. Упълномощава Кмета на Община Варна да подпише 

Договор за сътрудничество като му възлага да предприеме всички 

действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



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 

№ 22 

от заседание, проведено на 10.12.2021 г. 

по точка  седма от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия 

бранш във връзка с пандемията от COVID-19. 
 

 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

      

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

793-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение Тодор 

Балабанов – председател на Общински съвет – Варна с рег. № 

ОС21000550ВН_001ВН/08.12.2021 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие, след влизане в сила на Закона за държавния 

бюджет за 2022 г. и утвърдена в закона разпоредба за компенсация на 

общините за намаляване на приходите от данък върху таксиметровия 

превоз на пътници, данъчно задължените лица да заплащат годишния 

данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г., определен в чл. 

63, ал. 1 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Варна, намален с разликата между размера на 

определения годишен данък върху таксиметров превоз на пътници в 

размер на 690 лева и минималния годишен размер на данъка по чл. 61 ф 

от Закона за местните данъци и такси в размер на 300 лв. Издаденото 

разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози се 

получава след заплащането на данъка. 

2. Община Варна и компетентните дирекции подготвят ежемесечни 

справки за издадените и платени разрешения за таксиметров превоз по 

т.1. 

3. Община Варна, във връзка с т.1 и т.2 от настоящото решение, 

изготвя искане до Министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията за получаване на компенсация от държавния 

бюджет за намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз 

на пътници в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за 



които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на 

пътници през 2022 г., умножен по 390 лева, представляващи разликата 

между определения размер в Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Варна и минималния размер 

на данъка по чл.61 ф от Закона за местните данъци и такси, като се отчита 

чл.61 ч от същия закон. 

4. В случай на неполучаване на компенсациите по т.3 в 6-месечен 

срок от предявяване на първото искане се прекратява изпълнението на т.1 

и т.2. с обратна сила, а разликата подлежи на заплащане от данъчно 

задължените лица в срок до 31.12.2022 г. 

5. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 

кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, поради необходимостта от  защита на важни обществени 

интереси, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда, а именно обстоятелството, че 

разрешенията за таксиметров превоз на пътници се издават за срока, 

посочен от превозвача в заявлението, но не по-късно от края на 

календарната година, тоест издадените разрешения са със срок на 

валидност до края на текущата година и издаването им за следващата 

календарна година стартира от месец ноември 2021 г. и е обусловено от 

заплащане на данъка за таксиметров превоз на пътници за 2022 г., чийто 

начин на плащане е уреден в настоящото решение.   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



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 

№ 22 

от заседание, проведено на 10.12.2021 г. 

по точка  осма от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Изменение на решение с № 1034-2(23)/21.12.2017 г., 

променено с решение  №528-4(14)/04.03.2021 г. на Общински съвет – 

Варна и актуализиране на списъка на обекти по приложение № 12 б 

„Актуализиран разчет на разходи и обекти, финансирани с банков заем“. 
 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

      

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

794-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 

1 и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредбата 

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение 

и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от Кмета на 

Община Варна с рег. № Д18000408ВН-094ВН/03.12.2021 г., Общински 

съвет – Варна изменя и допълва свое решение № 1034-2(23)/21.12.2017 г., 

изменено с решение №528-4(14)/04.03.2021 г. в точката, касаеща срока на 

усвояване, в следния смисъл:  

• Условия и начин на усвояване и погасяване:  

 - Срок на усвояване на заема – до 31.12.2022 г. 

794-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10, чл. 27, ал. 4, т. 5 и чл. 

52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021  г.; 

чл. 39 и чл. 94 от Закона за публичните финанси и по предложение от 

Кмета на Община Варна с рег. № Д18000408ВН-094ВН/03.12.2021 г., 

Общински съвет – Варна:  

1. Одобрява изменение на списъка на обекти, финансирани с банков 

заем по договор № Д18000408ВН/19.03.2018 г., като добавя нов обект: 

„Основен ремонт на ул. „Райко Даскалов“, по плана на 16 м.р., район 

Младост (обект, фактически свързан с бул. „Васил Левски“) в размер на 



639 454 лв. за сметка на обект  „Временна връзка (пробив на ул. Кестен), 

по плана на 26-ти м.р., район Младост, район Приморски, гр. Варна (обект, 

фактически свързан с бул. "В. Левски")“ и икономията от останалите 

обекти. 

2. Приема актуализирано Приложение № 12 б „Актуализиран разчет 

на разходи и обекти, финансирани с банков заем“ на основание решение 

№1034-2 (23)21.12.2017 г., №1425-2(36)/19.12.2018 г. и решение №528-

4(14)/04.03.2021 г. на Общински съвет-Варна“, съгласно приложение към 

настоящото решение. 

Промяната да се отрази в Приложение № 2 „Бюджет на разходите по 

функции и дейности“, Приложение № 4 „Разчет за финансиране на 

капиталови разходи по функции източници на финансиране“, Приложение 

№ 4 „а“ - „д. 606  „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ 

(без разходи на Общинско предприятие „Паркинги и синя зона“). 

3. Общински съвет – Варна възлага и делегира права на кмета на 

Община Варна да подпише Анекс към договор № Д18000408ВН/19.03.2018 

г., който да отрази направените изменения, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение му. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/  



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 

№ 22 

от заседание, проведено на 10.12.2021 г. 

по точка  девета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за възлагане предоставянето на 

услуга от общ икономически интерес „Патронажна грижа + в Община 

Варна“ за срока на реализиране на проект на Дирекция „Социални 

дейности“ на Община Варна и приемане на Методика за предоставяне на 

интегрирана здравно – социална услуга „Патронажна грижа“ безвъзмездно 

на потребителите в рамките на реализирането на проект „Патронажна 

грижа + в Община Варна“. 
 

 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

      

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

795-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за 

социалните услуги, във връзка с Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 г., 

относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата 

на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 

предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически 

интерес, и в изпълнение на Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002-0181-C01 

„Патронажна грижа + в община Варна“, финансиран от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и по предложение 

на Кмета на Община Варна с рег. № РД21024272ВН/22.11.2021 г., 

Общински съвет – Варна дава съгласие за: 

1. Възлагане предоставянето на услуга от общ икономически 

интерес „Патронажна грижа + в община Варна" за срока на реализиране на 

проект BG05M90P001-6.002-0181 „Патронажна грижа + в община Варна“, 

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014 -2020 на Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна; 



  2. Възлага на кмета на община Варна да изготви Акт /Заповед за 

възлагане/ в съответствие с чл. 4 от Решение на ЕК за УОИИ от 

20.12.2011, относно прилагането на чл. 106, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз за държавна помощ под формата 

на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 

предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически 

интерес. 

3. Приема Методика за предоставяне на интегрирана здравно - 

социална услуга „Патронажна грижа“; 

4. Услугата „Патронажна грижа“, като услуга от общ икономически 

интерес да се предоставя безвъзмездно на потребителите в рамките на 

реализирането на проект BG05M90P001-6.002-0181 „Патронажна грижа + 

в община Варна“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020“. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



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 

№ 22 

от заседание, проведено на 10.12.2021 г. 

по точка  десета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна да 

участва в извънредно Общо събрание на „Асоциация по ВиК” на 

обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 

Варна“ ООД, Варна, насрочено на 15.12.2021 г. 

 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

          

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

796-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 

198е от Закона за водите, и във връзка с писмо рег. № РД21023996ВН-

001ВН/18.11.2021 г. от Областния управител на област с административен 

център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава, при невъзможност 

на кмета на Община Варна да присъства, представителя на Община Варна 

– общинския съветник Станислав Георгиев Иванов, да участва в 

извънредно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД 

Варна, което ще се проведе на 15.12.2021 г. /сряда/ от 14,00 часа, чрез 

видеоконферетна връзка, и да гласува по посочените в предварително 

обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 

Асоциацията за 2021 г., в размер на 14962.50 /четиринадесет хиляди 

деветстотин шестдесет и два лева и 50 ст./ лв., съгласно чл. 20, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.).“ - Да 

участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-

добрата защита интересите на община Варна. 



ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други“. - Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 

интересите на община Варна.  

796-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 

решава след участието си в извънредното Общо събрание на Асоциация 

по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация – Варна“ ООД, Варна, представителят на Община Варна, 

общинският съветник Станислав Георгиев Иванов, на следващото 

заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите 

решения на Общото събрание, за сведение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

  



 

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 

№ 22 

от заседание, проведено на 10.12.2021 г. 

по точка  единадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Избор на председатели на постоянни, временни и 

специализирани комисии към Общински съвет – Варна и промени в 

съставите им. 
 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

      

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

797-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 

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

Варна решава общинският съветник Юлиян Каменов Губатов да бъде член 

на ПК „Финанси и бюджет“, ПК „Наука и образование“, ПК „Транспорт“ и 

ВрК „Опазване и възпроизводство на околната среда“. 

 

 

798-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 

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

Варна решава общинският съветник Веселин Миленов Вешев да бъде 

член на ПК „Младежки дейности и спорт“, ПК „Култура и духовно 

развитие“, ПК „Архитектура и градоустройство“ и ВрК „Структури и 

общинска администрация“. 

 

 

799-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2 от Правилника за 

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



Варна решава общинският съветник Стоян Георгиев Петков да бъде член 

на ПК „Архитектура и градоустройство“, ПК „Благоустройство и 

комунални дейности“, ПК „Собственост и стопанство“, ВрК „Структури и 

общинска администрация“ и ВрК „Правна комисия“. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 


