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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, колеги. Г-н Боев, след това г-н Костадинов, след това  

г-н Атанасов. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми заместник-кметове на Община 

Варна, уважаеми колеги и съграждани. Моето питане към 
администрацията е продиктувано от множество сигнали, които са били 
насочени към мен в качеството ми на съветник от наши съграждани, 
живущи в район „Младост“, жк „Възраждане“ 1, бл. 3. Става  въпрос, 
уважаеми колеги, за блок с 96 апартамента. Над 100 семейства живеят само 
на територията на този блок. Няма никакво осветително тяло около блока. 
За последен път посетих този обект, беше миналия уикенд в присъствието 
на няколко домоуправителя от района. Бях свидетел на това как майки 
паркират колите си с хиляди мъки в непосредствена близост до входа, само 
и само да не се мине през наистина ужасните участъци около блока. Блок 
№ 3 се намира между детска градина „Лястовичка“ и новата улица за 
район „Младост“, „Йордан Тодоров“. От северна страна има осветителни 
тела, които не работят, а от южна страна осветителните тела са били 
премахнати във връзка с изграждането на нови кооперации на 
административен адрес 5 и 6 на ул. „Йордан Тодоров“. Запознах се с 
десетки жалби до полицията във връзка с откраднати автомобили, както и 
части от автомобили – джанти, стъкла, чистачки и всичко останало, което 
способства предвид абсолютната тъмница около блока. Същите наши 
съграждани, ако искат да ползват обществен транспорт, най-близката 
спирка е „Георги Георгиев“ на бул. „Цар Освободител“. Преминаването до 
тази спирка минава през път, който е като лунен пейзаж и това е от много 
години. Аз не виждам кмета на Младост, но се надявам да ми бъде 
отговорено в един разумен срок, писмено, какво смята администрацията да 
предприеме за решаването на тези въпроси. Благодаря. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н  Костадинов, заповядайте.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, моят въпрос е насочен 

към кмета, но той както в повечето случаи, липсва. Става дума за следното. 
Преди повече от половин година подадох сигнал за това, че в „Кайсиева 
градина“ предстои застрояване, което застрояване определено не е в 
съзвучие със законовите норми на страната, както и с наредбите на 
Общината. Съответно кметът реагира тогава веднага, тука имаше една 
доста бурна сесия, помните и на сесията той обеща, че ще бъде издадена 
заповед за забрана на строежите. Такава заповед аз така и не видях, но 
въпреки всичко имаше такова официално твърдение, тук от тази трибуна 
заявено, че няма да се строи. Три дни след като беше заявено, че ще има 
заповед  и че даже такава заповед е издадена, започна първият строеж на 
един блок, който вече е завършен. Може би с оглед на ситуацията, защото 
имаше тогава и протести от страна на хората, които живеят в квартала, 
строителите работиха изключително ударно, на три смени на осветление 
през нощта и в рамките на по-малко от 6 месеца сградата е завършена вече 
и е готова за живеене. Сградата няма паркинги. Сградата няма подземен 
паркинг. Естествено това не е проблем за този, който е я правил. Това ще е 
проблем за тези, които ще живеят и за тези, които живеят наоколо, тъй 
като кварталът се задъхва отдавна. Междувременно след месец и 
половина, когато строежът започна, въпреки протестите и всичко останало 
той си продължи и както видяхме стана успешно завършен, започна 
следващ строеж. След него започна трети строеж. Аз не знам поне, тази 
заповед да е оспорена, да е паднала в съда. Хубаво би било сега кметът да 
беше тук и да каже, но тъй като го няма, очевидно няма да разберем. 

 Аз знам, че имаше дела. Аз самият подадох и сигнал срещу 
съответния ПУП-ПРЗ за преструктуриране и обновяване, както се казва в 
заглавието на жк „Владислав Варненчик“ II-ри микрорайон. От 
прокуратурата ми отговориха, че вече имало водено дело и тъй като то 
било свършило и не виждали били проблем в случая. Сега, естествено е че 
когато законите са приети от хора, които са си ги приели за тях и за да им е 
изгодно на тях, нормално е и прокуратурата в този случай да пази тези пък, 
които са ги приели тези закони. Така че аз не съм очаквал нещо по-
различно. Но в крайна сметка това са нашите законови правомощия. Ние 
по-различно от това не можем да направим. Поставяме въпроса тук. 
Поставен е въпроса в прокуратурата. Тук ти казват издаваме заповед за 
забрана, която никой не спазва явно никой не брои Общината за някакъв 
фактор. Поне така излиза. Може и да има и друго обяснение. От друга 
страна прокуратурата, очевидно е че смята всичко за съвсем 
законосъобразно. Моят въпрос към кмета е, надявам се все пак някой от 



тук присъстващите представители на администрацията да ми даде 
обяснение, как така при такава заповед и  евентуално, както каза сега и 
колегата Боев, водено дело, явно има и други хора, които са се 
заинтересували, а е имало и преди това дела аз се срещах с много хора, 
които са ги водили тези дела, строежите продължават. И то продължават 
ударно. Аз самия, честно казано се чувствам безсилен в тази ситуация, 
защото пак повтарям имаше протести, беше коментирано това нещо 
многократно. Имаше и по медиите публикации, колкото и малко да са 
останали във Варна, две, три. В тази връзка единственото, което мога да 
направя, така като някакъв знак на протест срещу това, което се случва, 
защото и аз живея в „Кайсиева градина“ и този блок, който беше построен  
беше направен в рамките на една зелена площ на един мини парк, който на 
времето, преди 20 години, аз като дете още заедно с моите родители и с 
родителите на съседите на нашите в околните блокове, ние залесихме. 
Всичко това беше унищожено. За същия казус в София, кметът на 
„Младост“ беше оттеглен със скандал. Скандалите продължават и сега в 
момента. Реакцията на Фандъкова е доста по-различна от реакцията на 
Портних, само че виждаме, че в този случай в София падат глави на 
кметове, районни. Въпросите се коментират по националните медии. 
Естествено България е софиоцентрична. Варна е някъде далеч на изток, 
някакво село както казва все още министър-председателят в оставка. Но 
така или иначе редно би било ние, които живеем тук, все пак да се 
опитваме да живеем в някаква добра и жизнена среда за нас, а такава среда 
очевидно е към настоящия момент липсва и става все по-лошо. Заради това 
аз, г-н Председател, подавам оставка като председател на комисията, 
временната за изработване на правилника. Това е единственото, което мога 
да направя, пак казвам като някакъв политически акт, защото смятам, че в 
една такава ситуация, когато са изчерпани всички останали ходове 
единственото нещо, което ще остане и след това и това ще се случи в един 
определен момент е когато хората определено вече бъдат докарани до 
безнадеждност и до безсилие и тогава ще имаме много по-сериозни 
проблеми. Такива е имало случаи не само във Варна, имало е такива и в 
страната. Но за съжаление това е единственото, които биха могли да 
направят хората и което доколкото вече виждам и усещам и чувам 
започват да се организират. Така че аз в крайна сметка бих желал наистина 
все пак да получа някакъв отговор на въпроса, ако има някой, който може 
да даде такава информация, защото според одобрения ПУП-ПРЗ там 
предстоят още и аз не знам колко точно още строежи, но кварталът ще 
бъде много гъсто застроен. Просто там, както и в момента, няма място за 
паркиране, определено ще стане някакъв ад, тотален. Както една голяма 
част от града, между другото. Благодаря. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Костадинов. Оставката ще бъде обсъдена в 

съответната точка в дневния ред. По-скоро няма да бъде обсъдена, а 
гласувана, тъй като съгласно нашия правилник не се обсъжда. Колеги. 
Христо Атанасов искаше думата, след което Януарий Вичев, Данаил 
Папазов и Ивайло Митковски. Г-н Атанасов, заповядайте. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми заместник-

кметове, районни кметове. Първият ми въпрос е свързан с една поръчка, 
която беше провалена, за ремонта на автомобилите, които са служебни, на 
Община Варна. В справката, която успях да си направя и предложението и 
въпросът ми към администрацията е следния, тъй като вече този автопарк 
не само физически, но и морално е остарял, а се и сблъсках с много случаи 
в които самата администрация няма възможност да си изпълнява 
служебните задължения поради това, че автомобилите не са в движение. И 
във връзка с това, че самите разходи, които се правят по поддръжката на 
тези автомобили са крайно високи и нерентабилни. Въпросът ми и 
предложението ми към администрацията е да се направи една обществена 
поръчка и  да бъдат заменени, първо бракувани тези морално и физически 
остарели автомобили и да бъдат подменени. Да се направи една поръчка, 
да бъдат подменени с нови автомобили, които първо ще бъде добре за 
самите хора, които изпълняват задълженията си, защото са изключително 
опасни вече тези автомобили. Второ според мен ще се оптимизират и 
разходите в този случай на общината свързани с ремонта на тези 
автомобили. Така че моля, ако това бъде възможно в най-кратки срокове да 
бъде и направено и да ни бъде предложено, естествено да го обсъдим на 
заседание. Вторият ми въпрос е свързан с един сигнал, който е подаден до 
мен. Става въпрос за имоти в района на „Аспарухово“, местност „Малка 
Чайка“. Става въпрос за два имота, единият с площ 355 декара, другият с 
площ 107 декара, приблизително. Искам дебело да подчертая, че това е 
проблем, който е заложен 2011 година, още когато е бил кмет Кирил 
Йорданов. И това са единствените терени на Община Варна, на 2 км. от 
центъра на града в такава площ, запазена като екологичен район с 
изградена инфраструктура. В тези два парцела общият план е вписано ОЗ1, 
това е устройствена зона за обществено служещи дейности, озеленяване, 
съществуващи урбанизирани територии и там е имало проект за 
рекултивация на терените. Няма да се спирам в подробности, защото е 
прекалено голяма документацията по отношение на това какво е 
предвидено в тези проекти, те не са осъществени за мене. На самото място 
и на двата терена в момента са изхвърлени изключително много 
строителни отпадъци, за съжаление и фекалии от пречиствателната 
станция. Та въпросът ми е следния и ще моля в най-кратки срокове 



администрацията да може да ме запознае с всички договори. Първо с 
проекта, който е за рекултивация. Второ с всички договори, анекси, 
заповеди, екологичната оценка и решения свързани с този казус. Благодаря 
Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-н Вичев, след това г-н Папазов.  
 
Януарий ВИЧЕВ 
Уважаеми г-н заместник-кмет, уважаеми райони кметове, уважаеми 

колеги и съграждани. Първо искам да поставя въпроса, който още от месец 
декември от миналата година съм го поставил относно търговската верига 
„Лафка“ или по-точно за 15-годишния, подписания 15-годишен 
концесионен договор между Община Варна и четирите търговски фирми. 
Към настоящият момент, след като го поставих този въпрос устно и 
писмено в ресорната комисия „Туризъм и търговия“ до средата на 
годината не ми се даваше конкретен отговор по този въпрос. Поисках 
включване на точка в комисията с мотивирано искане, входящ № 
1601447/21.06, но имаше вътре предложение и към администрацията, но до 
този момент резултатът е никакъв. Вече 8 месеца тази комисия, 
постоянната комисия, не може да се събере и да разгледа тези въпроси. 
Бави се и приемането на новата Наредба за рекламата и търговската 
дейност от ранна пролет, тази година, която затруднява и бизнеса. 
Въпросът е кой спира тази тема да се разгледа в Община Варна? Не може 
след 10 години от подписването на концесионния договор да не се направи 
анализ и проверка на, по неговото изпълнение. Дали е законно да се 
продават алкохолни напитки, хазартните игри, безумните разположения на 
търговските обекти, липсващи заслони и пейки на някои спирки. На 
практика монопола на търговската верига „Лафка“. Вторият ми въпрос е 
свързан със също в качеството си на общински съветник с вх. № 
1600870/26.10, за предоставянето на документи и информация чрез 
председателя на Общински съвет и изпълнителния директор на „Двореца 
на културата и спорта“, г-н Минчо Христов, за начина на почистването на 
дружеството от външна почистваща фирма. Изисквахме копие от 
протоколите на съвета на директорите, брой на съкратените служители, 
договорът за почистване с посочените стойности, дали има проведена 
процедура съгласно Закона за обществените поръчки и т.н. Очакваме пак,  
нямаме никакъв отговор до настоящия момент от това 100% общинско 
дружество. Не виждам причина, ако всичко е законосъобразно и 
целесъобразно, защо не се предоставя необходимата информация от 
управляващите. Колко време ще се прави проверка? Защо бездейства 
вътрешният одит на Община Варна? Ще се сезира ли по този казус 
прокуратурата? Трети въпрос. Какви мерки ще предприеме общинската 



администрация и ресорните комисии „Здравеопазване“ и „Собственост“ 
относно изнесените в средствата за масова информация данни и сведения 
за злоупотреби и нарушения в ДКЦ „Чайка“ – бившата курортна 
поликлиника? Има ли извършен допълнителен независим финансов одит? 
Как се управлява това и ръководи до момента? Какви са публичните 
задължения към НАП и доставчици? Четвърти въпрос. Става въпрос 
относно подлеза пред стадион „Варна“, който е приватизиран и 
непроходим и пешеходците преминават опасно през шосето. Поради това в 
самия подлез се осъществява някаква стопанска дейност. Разположени са 
незаконно според нас метални решетки, незаконни обекти, които трябва да 
бъдат премахнати веднага. Трябва да се предприемат стъпки за разваляне 
на сделката, ако има такава сделка. Стъпки за обратно отчуждаване, 
откупуване, така че необходимия подлез да бъде проходим и да може 
особено след построяването на стадион „Варна“ , да може наистина от там 
пешеходците да преминават свободно. Благодаря Ви за вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Вичев. Следва да имате предвид, колеги, първо, че 

повече от две питания, не могат да бъдат отправени в едно и също 
заседание и времето за изложение следва да бъде до 3 мин. Това е съгласно 
чл. 76, ал. 1 и ал. 2 от нашия правилник.  Г-н Папазов, заповядайте. След 
което д-р Митковски.  

 
Данаил ПАПАЗОВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми господа и госпожи заместник-

кметове и районни кметове, дами и господа. Позволявам си днес да 
запитам нещо много важно за жителите на кв. „Чайка“, защото в 
последните дни доста хора се обърнаха към мен, а също така се прави 
подписка в няколко от жилищните блокове срещу евентуален строеж 
върху тенис кортовете, така известните тенис кортове, които се намират 
между пета гимназия и детската градина, точно пред бл. 98 и 200. Аз не 
зная това дали е така или не е, заради това искам да ми бъде отговорено 
писмено какво се случва с тази площадка? Какъв е статутът и? Има ли 
намерение за строеж на блокове, подобно на тези, за които г-н Костадинов 
говори, защото мястото е изключително важно за децата и хората на кв. 
„Чайка“. Едно от малкото места за спортуване, които останаха там. Много 
е важно за всички жители, имайте предвид, че напрежението е много 
сериозно, правят подписка от около 2 месеца. Аз лично не съм чувал нищо 
официално, заради това ще Ви помоля да бъде отговорено писмено, за да 
запозная всички хора, които се интересуват от този въпрос. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Папазов. Д-р Митковски, заповядайте. 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми заместник-кметове, колеги. 

Става дума за една сага от повече от 12 години, а именно за т.нар. пробив 
или продължаване на бул. „Левски“ и за живеещите по ул. „Струга“. С 
одобрение на ЗРП в 26-ти подрайон, тук са изброени заповеди и т.н., са 
извършени отчуждителни действия на собственици и ползватели на имоти 
в този район. Предполагам, че всичко е направено законно. Това става 
дума за 2004 година. Предполагам, че всичко е извършено законно. 
Имотите на тези собственици и ползватели са оценени. За съжаление 
оценките са такива, че с тези пари за които са оценени тогава и не са 
актуализирани към настоящия момент може да се купи една кола, но в 
никакъв случай апартамент или нещо друго за живеене. В тази връзка, 
първият ми въпрос е не е ли по-честно, по-справедливо на тези 
собственици да им бъдат предоставени общински жилища? Не казвам, че 
оценката и даването на парични суми е незаконно, но към този момент 
това е така доста остаряло и не им върши никаква работа. Вторият ми 
въпрос е, има имоти други, които след построяването евентуално на 
бъдещото платно и прилежащият тротоар към него, не се засягат от тях, а 
от отстоят от тях, но въпреки това, предполагам заради предвидени зелени 
площи, техните имоти също са отчуждени. Третият ми въпрос е все пак 
кога се предвижда да бъдат извършени тези строителни дейности, които 
както виждате още от 2004 година, даже и преди това са предвидени и 
задвижени, тъй като е направено само едното платно към този момент. 
Така в обозримо бъдеще, кога се предвижда за довършване на цялостното 
изпълнение на този застроителен план? И последно, по-скоро една молба 
към кмета и към кметската администрация, тези хора, те имат инициативен 
комитет, който се е срещал многократно с предишния кмет и с предишната 
общинска администрация. И те имат желание да проведат такива срещи и 
със сегашния кмет, сегашната администрация и хора, които отговарят за 
този въпрос. Желанието е това да стане, разбира се, след нова година. Аз 
съм готов при желание от страна на кмета и на администрацията да 
посреднича за уреждането на тази среща. Благодаря Ви. Тук ще приложа 
само едно от уведомленията, за да могат хората от администрацията все 
пак да стигнат по-лесно до документите към тези действия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на д-р Митковски. Колеги имате думата за други питания 

към кмета на Община Варна. Г-н Григоров, заповядайте. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Не знам дали е уместно, моите питания са към г-н Тодор Иванов и 

към кмета, но гледам, че те отсъстват. Ще използвам възможността да 
благодаря на г-н Пейчев. Преди 3 месеца обеща, че за 20-30 дена 



проблемите с контейнерите и сметопочистването във Варна ще бъдат 
решени. Забелязваме, че това е така, това е добре. И ето тук край мен 
минава един общински съветник, искаме от името на „Асоциацията за 
наблюдение на Общинския съвет“ - АНОС да връча една награда за особен 
принос в обогатяване на събирателния образ на едни герои от недалечното 
минало, които са Павлик Морозов, Гюро Михайлов и Александър 
Матросов. Призът е „златна наколенка“ с вечеря за двама в „Стария 
чинар“, механа „Стария чинар“. И тази година носител на приза е г-н 
Пейчо Бюлбюлев. Честито. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Григоров, благодаря, но не разбрах питането какво е? Други 

питания. И ще помоля да се придържаме към питания. Заповядайте г-жо 
Атанасова. 

 
Маргарита АТАНАСОВА /гражданин/ 
Добър ден на всички. Уважаеми г-н Председател, уважаеми 

заместник-кметове, уважаеми госпожи и господа съветници и уважаеми 
съграждани. Имам питане към нашия кмет, но тъй като той отсъства, в 
този момент, въпреки всичко аз се явявам и питам различни неща, това 
нещо се формулира, записва се, така че може да се види от протоколите. 
Първото нещо, което искам да попитам е защо в градски транспорт 
глобяват възрастни хора, които носят колички? Тези колички се 
рекламират като артикул, че е пазарска количка, така. Позовават се на 
заповед от `94 година, месец юни, по времето на най-бившия ни кмет, че 
трябва да глобяват хората и ако е над 10 кг. Как ще глобяват и ще искат 
билетчета за тези неща след като нито кантар имат, нито мерки имат и се 
разправят само с възрастните хора, тези които са по линия 148 фактически 
и казват Вие имате за 2 лв. карти ще си платите сега и това. Жената си 
сложила няколко кисели млека. Не могат да носят хората. Моля ви се 
обърнете внимание. Искам да се оправи това нещо. Много Ви моля господа 
съветници, г-н Председател. Второто нещо е преди две години подадохме 
молба от името на двете ни сдружения. Фактически за това, че има 
страшно много бедни хора. Хора, които са изостанали, останали са без 
покриви, така. Искахме да се намери някакъв начин фактически да бъдат 
прибирани,така. Но единственото общежитие, което се намира в града, 
това е „Д-р Железкова“, което има фактически много малък капацитет на 
дейност,така. Тогава предложихме поделението на ГУСВ-то, което почти 
фалираха отвсякъде да се вземат, да се сключи Община Варна с тях 
договор, да се вземат да се оборудват и да се прибират възрастните хора. 
Сега от 3 месеца разбираме, че Община Варна, фактически тогава ни беше 
отговорено, че е много трудна процедурата. Община Варна вече се е 
сдобила на „Радост“ 1 с на бившето поделение 2400 с щаба, който е 



фактически административните сгради, цялостно площта. Както и във 
„Владиславово“ поделението, което също има административна сграда. 
Молим, да се направи нещо за хората, по някакъв начин 
административните сгради трябва само да се замажат, и докога ще ги 
разкатаваме тези бедни хора, които спят по различни места и нямат 
покриви над главата си. Третото нещо, току що се връчи някаква награда 
… 

  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Атанасова, питанията са не повече от 2.  
 
Маргарита АТАНАСОВА /гражданин/ 
Много Ви моля, Вие винаги ме прекъсвате … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Прекъсвам Ви, защото предварително обявих … 
 
Маргарита АТАНАСОВА /гражданин/ 
Аз съм си подала предварително, г-н Председател … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Прочетете правилника, г-жо Атанасова. Много съжалявам … 
 
Маргарита АТАНАСОВА /гражданин/ 
Не ми е свършило времето. Моля, да си кажа нещата … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Прочетете правилника, който … 
 
Маргарита АТАНАСОВА /гражданин/ 
Прочела съм го, но гледам колко часа е. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вижте какво пише в правилника. Благодаря Ви. Ще Ви дам 

възможност на следващо заседание да … 
 
Маргарита АТАНАСОВА /гражданин/ 
Ама не мога защото съм подала жалбите и нямам отговори. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако искате писмено се обърнете към мен, няма никакъв проблем в 

това отношение. 
 



Маргарита АТАНАСОВА /гражданин/ 
Г-н Председател, всеки път ми взимате думата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-жо Атанасова.  
 
Маргарита АТАНАСОВА /гражданин/ 
Не е честно това нещо. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има правилник, който следва да се спазва. Благодаря Ви. 

Заповядайте, г-н Александров, ако правилно си спомням. Г-н Александров, 
предварително казвам две питания, не повече от 3 мин. Две питания, не 
повече от 3 мин. 

 
Александър АЛЕКСАНДРОВ /гражданин/ 
Да, разбрах. Благодаря още веднъж. Добър ден на всички. Капитан 

далечно плаване, бивш секретар на фондация „Морски съдби", която се 
занимава с администрирането на една скулптурна композиция, която би 
могла да бъде символ на морска Варна. Въпросът ми е към Вас, г-н 
Балабанов. На 10 май 2016 година присъствах на събрание, на заседание на 
ПК „Култура“ и зададох въпроса как журито, което оценяваше проектите 
за тази скулптурна композиция награди 3 проекта, които не отговарят на 
заданието. И обективно след това се породиха редица обсъждания, които 
доказаха това нещо. Самата фондация „Морски съдби“ не прие нито един 
от проектите. Тогава г-жа Димова и г-жа Антония Йовчева обещаха , че ще 
има среща с двама представители от журито. Не ми е известно такава 
среща да е станала, нито към мен е бил отправен някакъв отговор, но 
проверих в деловодството и там е написано, че въпросът е приключен. 
Цитирам по памет. Та питането ми в тази връзка е кога, къде ще има такава 
среща с представители на журито и ще бъда ли поканен? В тази връзка 
искам да добавя, това е първият ми въпрос към него има още един, за да ги 
слея тъй като желанието ми е да бъдат придвижени нещата напред и 
правомерно и не в едно излишно боричкане или някаква по-подходяща 
дума да я кажа, защото напредък има. И си позволявам да го кажа това 
нещо, тъй като от игла до конец участвах в целия процес и продължавам 
макар и да не съм вече в състава на фондацията. На разширен управителен 
съвет на фондацията, веднага след обявяването на конкурса и 
неприемането на проектите, беше изразено негативно становище, беше 
решено, че конкурсът, следващия ще бъде не както предния за по една 
седмица. Ако желаете можете да направите справка, конкурсът беше 
обявен със срок за подаване на документи 2 седмици и със срок за 
подаване на проектите една седмица. Това е злополучният конкурс. Беше 



решено конкурсът да бъде на национално ниво или международно и да 
бъде с разумни срокове. Второто нещо е че председателят на фондацията 
Димитър Димитров и тогавашния секретар Сашо Попов си подадоха 
оставките, което им прави чест обаче след една година Димитър Димитров 
отново се говори, че е председател на фондацията и има симптоми да бъдат 
лансирани нови задания. Искам да подчертая. Това нещо е документирано 
и го има в протоколите на Общинския съвет. Има и писмо от министъра на 
културата. Заданието и наименованието „Морски труженици“, което е 
роман на Юго, са утвърдени от Националния експертен съвет по 
изобразително  изкуства и не е необходимо да бъдат правени нови задания 
и нови наименования. Трябваше само мястото да бъде определено. Това 
място, доколкото знам от главния архитект, е определено да бъде на 
пешеходната алея по пътя към Морската градина, пред Фестивалния 
комплекс, където е емблемата на общината. Така че остава да бъде 
проведен само един подходящ сериозен конкурс.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Времето, г-н Александров ... 
 
Александър АЛЕКСАНДРОВ /гражданин/ 
Почти изтича ... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Изтече, изтече ... 
 
Александър АЛЕКСАНДРОВ /гражданин/ 
И последният ми въпрос е свързан само с това ... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Два въпроса и 3 минути, предварително Вие бяхте уведомен и много 

благодаря. Каквото има писмено съм готов да съм срещна с Вас и да 
обсъдим ... 

 
Александър АЛЕКСАНДРОВ /гражданин/ 
Добре. Разбрах, благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Златев искаше думата, ако искате господин Гуцанов преди това, 

тъй като ... Заповядайте, г-н Гуцанов,заповядайте. Заповядайте, г-н 
Гуцанов, съветниците са с предимство в тази точка. Г-н Гуцанов, 
заповядайте, все още аз предоставям думата. 

 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Благодаря уважаеми г-н Председател, уважаеми господа заместник-

кметове, уважаеми колеги, съграждани. Тъй като историята е многолика и 
може би в тази зала най-добре го знае г-н Костадин Костадинов, като 
професионалист-историк, на същата тази дата 20-ти декември 43-та година 
има разстреляни 18 души от които шест невръстни деца в село Ястребино, 
така известните „ястребинчета“, в операция „Омуртаг“. Аз мисля, че така 
както ние станахме преди малко и почетохме паметта на тези, които са 
попаднали в концлагери, по една или друга причина, по желанието на 
колегата общинския съветник Григор Григоров, в името на националното 
единение трябва в момента да почетем паметта и на други загинали хора, в 
друго историческо време от развитието на България. Надявам, се че ще 
удовлетворите това искане и с едноминутно мълчание да почетем и тази 
памет на тези разстреляни хора. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Гуцанов. 
 
/минута мълчание/ 
 
Г-н Карбов, имате думата, след което ще Ви дам … Г-н Атанасов, 

искате ли думата?  
 
Димитър КАРБОВ 
Като сме започнали с историческите факти и събития, никой не 

спомена бих казал за един подвиг на един велик мореплавател, варненец. 
Той е роден в Кърджали, но съзнателния си живот го е прекарал тук във 
Варна, който е символ на българското морячество, който преди 39 години 
завърши околосветското си плаване, околосветската си обиколка и се 
записа в книгата за рекорди „Гинес“. Безспорно това е един подвиг от 
капитан Георги Георгиев, който също трябва да го помним, защото ние 
като варненци сме длъжни да отдадем чест и почит на този човек и това е 
един пример за силата на българското морячество. Така че аз също 
предлагам с едноминутно мълчание да почетем паметта на този българин.  

 
Димитър КАРБОВ 
Вие явно не сте от Варна … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много моля да не прекъсваме колегите ...  
Г-н Атанасов поиска изказване преди да ... уважим искането. Г-н 

Атанасов, заповядайте. Отново ще помоля да не прекъсвате ... Ще Ви дам 
възможност. 



Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, това предложение 

трябваше да го направя още в началото, но тъй като г-н Карбов сега 
направи предложение. Съгласен съм с Вас, че има много хора, които 
наистина заслужават това, но май от връщането си в историята забравихме 
настоящето и преди известно време имахме и ден на траур, така че моля 
просто ако правим това, което е за капитан Георгиев да обединим тази 
почит и с тези хора, които загинаха в „Хитрино“. Предложението ми е  
защото беше направено да се обединят двете, за да не ставаме тук и да 
предлагаме един след друг такива неща. Пак казвам, това трябваше да бъде 
направено от мен в началото, но не знаех, че ще се развият нататък в 
исторически аспект нещата. И наистина Ви моля, ако има някой още да 
предлага то да го направим едновременно, за да не го правим през 2-3 мин. 
Има достатъчно хора, които заслужават това, ако искате просто да го 
направим с едно едноминутно мълчание, с което да ги почетем всичките 
заедно. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Костадинов, в тази връзка преди да направите Вашето 

изказване колеги ще Ви призова в следващи заседания такива искания да 
бъдат отправени преди разглеждане на дневния ред. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Само искам да направя една забележка.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Такъв би следвало да бъде реда … Да, заповядайте, г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз нямам предложение. Забележката е по отношение на това, което 

каза колегата Карбов. На 20-ти декември е отбелязан рекорд. Рекорд не се 
почита с минута мълчание. Напротив на този рекорд ние може да му се 
радваме, защото той е подобрен след около 15 години, т.е. сред най-дълго 
задържалите се рекорди в историята на ветроходството и аз благодаря на 
колегата Карбов, че ни спомена и ни напомни за него. Но определено не е в 
рамките на протокола да се почита с минута мълчание нещо, с което ние 
трябва да се гордеем, нали. Това е абсурд, така че по-скоро да се 
концентрираме върху това, което каза колегата Атанасов. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Д-р Станев. Посмъртно е присъдена наградата. Да, 

разбрах. 
 



Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, предлагам да 

преминем нататък, защото с изключение на това, което предложи г-н 
Григоров и което има огромно политическо значение и аз като председател 
на СДС смятам, че просто го нямаше досега в историята. И затова трябва 
да се знае, затова станах. Нито се осъжда някой, нито някой се 
възпламенява, просто не се знае, а и не бива да се повтаря. Всичко 
останало ми звучи като реплики. Не е достойно. Дори за децата, дори за 
другите, така че предлагам, г-н Председател, да преминем нататък. Много 
е трудно да се правят сравнение между различни неща. Нека да минем 
нататък за следващия път този нов почин да намери своето място в 
предварителните заявки за работа в началото на дневния ред. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Марица Гърдева, заповядайте. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
И все пак колеги ще си позволя да Ви призова наистина да изпълним 

молбата на г-н Атанасов, защото това е първата сесия след деня на 
Национален траур и да продължим с почитането на паметта, а от тук 
нататък наистина такива предложения да идват писмено. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Не се подлага на гласуване такова предложение, така 

че колеги много моля ... 
 
/минута мълчание/ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Златев, заповядайте. 
 
Мартин ЗЛАТЕВ /гражданин/ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми съветници, граждани преди 

няколко дена подадох на 30-ти подадох писмо по Закона за достъп до 
обществената информация, в което въпросът ми беше дали районния кмет 
и заместник-кмет си плащат редовно данъците. Отговорът, местни данъци 
и такси, отговорът от Общината, по-точно от секретаря на общината беше: 
„Информирам, че по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ обществена 
информация е всяка информация свързана с обществения живот в 
Република България и даваща възможност за гражданите да си съставят 
собствено мнение относно дейността и задълженията на задължените по 
закона субекти, какъвто е и районния кмет. Понятието обществена 
информация следва да бъде възприемана като сведение, знание, за някого 



или нещо свързано с обществения живот в страната. Поисканата от Вас 
информация не попадна в обхвата на чл. 2.“. Как информация, за това дали 
кмета на един район, който получава заплатата си от приходната част на 
бюджета от местни данъци и такси, как тази информация няма да е важна. 
Че нали кметът е този, който е пример за гражданите? След като такава 
информация за недължими данъци се иска от всеки един гражданин при 
постъпване на дете в ясла, се дават 3 точки, ако той не дължи данъци към 
общината. Не говорим за данъчни задължения на кмета за съответната 
година, т.е. периода в който е настоящ. Мен ме интересува въпросът ми 
към кмета на Община Варна, поради това, че по закон ми е отказан такъв 
достъп, дали може кметът да ми даде информация писмена, като въпрос: 
имат ли натрупани данъчни задължения към местни данъци и такси в 
предни периоди, кметът и заместник-кмета на район „Аспарухово“ към 
днешна дата? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. На нарочна 
среща, която направихме с кмета на района и във връзка с подписката 
внесена лично от мен още май месец, т.е. преди седем месеца, един въпрос 
се прехвърли към Община Варна, към главния архитект да отговори дали 
местност „Боровец“ е в чертите на града? Районният кмет каза, че това е 
прехвърлено към главния архитект да даде отговор. И сега питам, искам 
писмен отговор, местност „Боровец“ попада ли в чертите на град Варна? 
Това е във връзка с намалението на билета за градския транспорт, който в 
момента е 1,40 лв. тъй като на сесия на Общинския съвет е прието, че 
местност „Боровец“ е извън територията на Община Варна. А това според 
нас не е вярно. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Заповядайте, представете се за протокола. 
 
Никола НИКОЛОВ /гражданин/ 
Казвам се Никола Николов и съм член на Инициативния комитет на 

реституирани имоти в 3-ти и 4-ти микрорайон във „Владислав Варненчик“. 
Г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници във 
връзка с инициирано от нас и финансирано от нас начинание за 
изработката на подробен устройствен план – план за застрояване и 
регулация бихме искали тук, на сесия на Общински съвет на гр. Варна и 
пред Вас да запитаме г-н кмета на гр. Варна за следното. Имаме влязъл в 
сила подробен устройствен план от 14.09.2012 г. Имаме сключен 
тристранен договор между Община Варна, заверен с подписа на г-н кмета, 
собствениците на земи на микрорайона и проектантска фирма за 
изработване на подробен устройствен план на 4-ти микрорайон с дата 
15.10.2015 г.  Финансирането на изработването на такъв план е изцяло за 
сметка на собствениците на реституирани такива имоти. Имаме 
разработено задание и мотивирано предложение за ПУП-ПРЗ и входирано 



искане за допускане в общината, с дата 16.06.2016 г. На работна среща 
състояла се на 11.10.2016 г., на която присъстваха г-н Портних - кмет на 
Община Варна, Христо Иванов - заместник-кмет на Община Варна, арх. 
Виктор Бузев – главен архитект на Община Варна, г-н Тодор Балабанов - 
председател на Общински съвет, г-н Христо Атанасов-общински съветник 
и аз като представител на собствениците на такива реституирани имоти. 
Също така присъстваше и фирма „Естеро“, която е ангажирана от нас за 
изработката на подробен устройствен план. На тази среща бяха обсъдени 
процедурите свързани със самото разработване и придвижването на този 
план. На тази среща стана ясно, че проектът е от общ интерес  и че ще е в 
синхрон с облагородяването на междублоковото пространство, както и 
това, че има подготвена докладна записка на г-н кмета за допускане на 
разработката на Общински съвет – Варна, която трябваше да бъде пусната 
за гласуване на първата възможна сесия. Нашият въпрос към г-н кмета е 
следният: г-н кмете до този момент не е разписана тази докладна записка, 
нас това дълбоко ни учудва, ние Ви молим за Вашето съдействие и помощ 
да продължим нашето дело, което считаме, че е от общ интерес както за 
нас гражданите на „Владиславово“, така и на Вас като управници на нашия 
град. Благодаря за вниманието.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. 
 
Никола НИКОЛОВ /гражданин/ 
Ще входираме този въпрос в общината и ще очакваме в най-скоро 

време Вашия отговор. 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Ще получите писмен отговор от страна на кмета на  

Община Варна. Заповядайте, представете се за протокола. 
 
Николай КАРАКОЛЕВ /гражданин/ 
Казвам се Николай Караколев и работя в сайта „Спътник бг“. 

Въпросът ми е свързан с В и К – Варна. Както знаем дружеството е от 
смесен тип и Община Варна дори има представител в него. На ден 
получаваме десетки сигнали до нашата електронна поща за аварии, за 
спукани водопроводи и много други проблеми с това дружество. Въпросът 
ми към представителя на Община Варна както и към всички общински 
съветници, знаем че има тук доста общински съветници, които са от 
„Аспарухово“ и пряко са засегнати, защото в „Аспарухово“ може би има 
най-много проблеми. Прави ли се нещо да се отстранят тези проблеми и 
може ли да бъдат наложени някакви санкции на дружеството, на 
директора? Забравих нещо да кажа, имаше един голям проблем се една 80 



годишна жена, на която й бяха взети 20 лв. неправомерно от двама 
служители на В и К – „Аспарухово“ и все още, те си признаха вината и 
няколко дена след наша публикация върнаха парите, но все още няма 
яснота кои са те и имат ли санкции. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. По отношение на санкциите ще си позволя да 

отговоря сега. Нямаме такива правомощия да налагаме санкции, нито 
колегите общински съветници, нито представителя в Общото събрание, г-н 
Георгиев. Възможността тук е да поставим въпроса на съответното Общо 
събрание на съдружниците, което управителя ще насрочи, ще бъде 
поставен от страна на г-н Георгиев и ще получите съответния отговор. 
Благодаря. Колеги, г-н Марков, заповядайте.  

 
Росен МАРКОВ 
Росен Марков. Както винаги ще бъда кратък за разлика от много 

други. Това е най-високият форум на Варна и затова въпросът ми е кога 
третият по големина град в България ще има истинска църква, истинска 
нормална църква в централни гробища? Арменците имат църква там, 
доскорошното село „Аксаково“ също има църква, само ние 300 000 град. 
Мен лично ме е срам предполагам, че и други трябва да ги е срам. 
Извършват се стотици, стотици църковни погребения в една мъничка 
стаичка. След много протести върнах магазина да стане църква. До този 
момент не се предприема нищо. Това е най-високият форум на Варна и 
затова питам кмета, председателя на Общински съвет, общински 
съветници, гражданите на Варна кога ще имаме истинска църква и няма да 
се уморявам този въпрос да го задавам на всяка сесия, докато тази църква 
стане факт. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Марков. Заповядайте. Имате писмена заявка. Ще 

Ви помоля все пак да се представите. Да, заповядайте. 
 
Йосиф ЙОВЧЕВ /гражданин/ 
Добър ден на всички. Йосиф Йовчев. Имам писмена заявка във 

връзка с работата на администрацията на г-н Портних. Аз нямаше да съм 
тук, ако канцеларията на г-н Портних си вършеше работата. За трети път се 
изказвам на сесия и за трети път същите проблеми, които ги имаше и 
преди това. В отговор на първото мое изказване получихме едно писмо. 
Във връзка с проблемите, които решаваме за ПУП-вете, които са 
запорирани от г-н Портних по една или друга причина. Смятам, че трябва 
да се разглеждат, дали като корпоративни, дали като граждански, но 
трябва да е ясно зад всяко едно ПУП-ПРЗ какво точно стои. Ние сме група 



граждани, паркова зона зад музея, г-н д-р Станев най-наясно е тук с 
нещата, но има и други кметове от „Владиславово“ и знаят за какво става 
реч. Заложници сме на корпоративни интереси вече сумати и години. Г-н 
Кирил Йорданов си замина, преди малко историците тук ни караха 
ставахме почитахме едните, другите и т.н., което показа до къде сме 
българския народ. Вижте хората, вижте ги хората, днес специално минах 
отдолу да видя, понеже знаех, че лятото си измислихте там нещо за 
пирамидата, че не е като хората. Махнахте я. Едно дръвче, вързано с една 
жълта връзчица. Обидно е и е срамно. Отговаря ми г-н Портних във връзка 
с моето изказване на 26-ти август, два месеца по-късно. Да, г-н Йовчев ние 
сме длъжни в едномесечен срок да го внесем на Общински съвет. Кажете 
ми това какво е? Противоречие ли е? Какво е? Преди два месеца почвам в 
деловодството да търся кое как? Абсолютно безхаберие. Скоро гледах 
данни Община Варна, втората или третата община в България, на 
предпоследно място по административно управление. Преди Кюстендил и 
Силистра ли беше. Първите три ясно Бургас, София, Пловдив. За трети път 
се изказвам. Г-н Пейчев и другите от администрацията … да, но няма друг 
кмет в България дето да няма приемен ден. Г-н Йорданов дори в началото 
си имаше приемен ден, преди да се вземе за велик. Ние, гражданите на 
квартала, зад музея, решихме ще пишем писмо на премиера в оставка. 
Знам, че съветниците имаха приемен ден 4 дена имаха, но да Ви кажа г-н 
Балабанов и г-н Портних, като шефове на ГЕРБ във Варна, връзка с тел: 
05269880, няма. Абсолютно. Както в администрацията, така и по партийна 
линия. Това е. Не забравяйте историята. Г-н Станев сложи една думичка 
„възпламеняване", не знам ирония ли беше, какво беше. Приятен ден. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, не виждам други искания за питания. 

Заповядайте. Има ли други искащи да вземат думата? След дамата. 
Заповядайте г-жо. Представете се за протокола. 

 
Гинка ГЕОРГИЕВА /гражданин/ 
Казвам се Гинка Георгиева и по същия казус, подобен на г-н Йосиф. 

Искам да питам относно ПУП-ПРЗ в со „Планова“. Минало на експертен 
съвет, минали всички законно-установени срокове по ЗУТ чл. 128 и 
следващи, а все още нямаме издадена заповед по чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, 
станах половин адвокат. Значи питането ми е там при Вас някъде. Искам 
отговор от кмета на Община Варна или от председателя на Общински 
съвет какво става, до къде е стигнала процедурата? Искам отговор сега или 
ако не е сега, кога ще ми дадете този отговор? Защо кметът, г-н Портних е 
недостъпен за гражданите си? Повече от 6 месеца се опитвам да направя 
среща с него безуспешно. Поради какви причини? Има приемен ден.  

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Ще Ви бъде отговорено по съответния ред.  
 
Гинка ГЕОРГИЕВА /гражданин/ 
Съответният ред е на същото ниво, на което беше преди 2 години. 

Повече от 2 години. Искам отговор защо е там. Не само да питаме. Искаме 
и отговори. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Обясних Ви. Ще Ви бъде предоставен писмен отговор по съответния 

ред. Както предвижда правилника. 
 
Гинка ГЕОРГИЕВА /гражданин/ 
Ами предният път не ми беше предоставен. От август месец съм 

питала. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред. Г-н 

Пейчев, извинявам се колеги. Г-н Пейчев, заповядайте. Нека да дадем 
възможност за становище по отношение на отправените множество 
питания. 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Понеже няколко пъти се казва кметът 
отсъства. Искам да дам обяснение на всички граждани и на всички 
съветници. Кметът се намира в момента в Ганджа за приемане на титлата 
„Европейска младежка столица 2017 година“. Закрива се „Европейска 
младежка столица в Ганджа 2016 година“ и това е свързано с 
изключително важен акт за „Европейска младежка столица 2017 година“ -  
Варна за следващата година. Това е причината да отсъства кметът днес. По 
отношение на многото въпроси, които бяха зададени. Благодаря за всички 
въпроси, които бяха зададени, изключително важни, многополюсни, 
разнопосочни. На всички въпроси ще Ви бъде даден, разбира се на време, 
писмен отговор. Благодаря за политическата толерантност, която беше 
проявена от общинските съветници днес. В навечерието на Коледа и 
Новогодишните празници, разбира се, искам да пожелая на всички 
съветници, на всички граждани, преди всичко здраве, професионални 
успехи, благоденствие и късмет. Надявам се, че до Нова година и до 
Коледните празници няма да има други сесии и за това си позволявам това 
да го направя и от името на г-н Портних. Благодаря Ви. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Преминаваме към … Не ме прекъсвайте, г-жо. Беше 

Ви дадена възможност. Преминаваме към точка втора от дневния ред. 
 

 
 
 

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 
№ 14 

от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Финанси и бюджет“ относно: 

(1) – актуализация на бюджета на Община Варна за 2016 г. 
(2) – изменение на Приложение № 21 от бюджета на Община Варна 

за 2016 г. 
(3) – даване на съгласие за заемообразно осигуряване на средства от 

бюджета на Община Варна във връзка с реализиране на проект 
„Функциониране на Областен информационен център – Варна“ по ОП 
„Добро управление“. 

(4) – даване на съгласие за покриване на недопустими разходи от 
бюджета на Община Варна по проект „Възстановяване 
водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. 
„Аспарухово“, гр. Варна за предоставяне на безвъзмездна помощ от 
фонд „Солидарност“ на Европейския съюз. 

(5) – даване на съгласие за осигуряване на устойчивост по проект 
„Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза“ по процедура 
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014 г. – 2020 г.“, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г. 

(6) – даване на съгласие за осигуряване на средства за финансиране 
на недопустимите разходи по проект „Интегриран градски транспорт на 
Варна - втора фаза“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г.“, приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 
2014 г. – 2020 г. 

(7) – даване на съгласие за осигуряване на средства за финансиране 
на недопустимите разходи по проект „Естетизация и модернизация на 
градската среда във Варна“ по процедура „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г.“, 
приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП 
„Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г. 

(8) – даване на съгласие за разкриване на „Комплекс за социални 



услуги за възрастни хора „Гергана“ – Дом за стари хора и Дом за 
пълнолетни лица с физически увреждания. 

(9) – вземане на решение за закриване на „Дом за деца лишени от 
родителска грижа „Другарче“ и Звено „Майка и бебе“, и разкриване на 
„Комплекс за социални услуги за деца и семейства“. 

(10) – изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Варна и Приложение № 1 към нея. 

(11) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
нуждите на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. 

(12) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
продължаване на съвместен междуинституционален рамков проект между 
Община Варна, Регионално управление на образованието – Варна и 
ЧДГ „Мечтатели“. 

(13) – изменение на решение № 378-4/9/28,06.2016 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(14) – опрощаване на държавни вземания. 
  

  Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“ 
     
    
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

527-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.124 и чл.125 от Закона за 
публичните финанси и чл. 29 от Наредба 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. №  
РД16024989ВН/18.11.2016 г., Общински съвет – Варна приема 
актуализиран бюджет на Община Варна за 2016 г. в приходната част в 
размер на 253 870 000 лв. и в разходната част в размер на 253 870 000 лв. 
по актуализирани приложения към бюджета на Община Варна за 2016 г., 
неразделна част от настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защитата на важни обществени интереси и 
приключване на бюджетната финансова 2016 година. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 5, въздържали се – 4, отсъстват – 10/ 

 



528-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 43 от Постановление № 
380/29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2016 г. и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16021501ВН/05.10.2016 г., Общински съвет – Варна изменя 
Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които имат право 
на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2016 г.“, приет с  
решение № 106-3/5/27.01.2016 г. на Общински съвет – Варна, в частта за 
дирекция „Здравеопазване“ при Община Варна , съгласно приложение към 
настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 3, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 
529-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
кмета на Община Варна с рег. № РД16024988ВН/18.11.2016 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие във връзка с реализацията на Проект № 
BG05SFOP001-4.001-0015 – „Функциониране на Областен 
информационен център – Варна“ от бюджета на Община Варна за 2016 
г. и 2017 г. да се осигурят заемообразно средства в размер до 170 000 (сто 
седемдесет хиляди) лева,  необходими за изпълнението на планираните  
дейности и покриване на допустимите разходи по проекта, като същите ще 
бъдат възстановени след верифицирането им от Управляващия орган на 
Оперативна програма „Добро управление“ 2014 г. – 2020 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
осигуряване на непрекъсваемост в изпълнението на дейностите по проекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 3, въздържали се – 1, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 
 
530-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД16026382ВН/12.12.2016 г., Общински съвет – 
Варна одобрява средства в размер до 37 400 (тридесет и седем хиляди и 
четиристотин) лева,  за финансиране от бюджета на Община Варна за 2016 



година на недопустими разходи по проект „Възстановяване 
водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. 
„Аспарухово“, гр. Варна“ по договор № 2014BG16SPO001-005 за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от фонд „Солидарност“ 
на Европейски съюз, за възнаграждения и осигуровки на членовете на 
екипа до завършване и отчитане на Етап 1 и Етап 2 от проекта. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
изпълнение на дейностите по проекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 3, въздържали се – 2, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 
531-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
кмета на Община Варна с рег. № РД16026445ВН/12.12.2016 г., Общински 
съвет – Варна гарантира, че е осигурена устойчивост за проект 
„Интегриран градски транспорт на Варна - втора фаза“ по процедура 
№ BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“, Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП “Региони в растеж“ 
2014 г. – 2020 г., както следва: 

1. По Компонент 1 „Разширяване и реконструкция на улични 
артерии, свързани с оптимизацията на масовия градски обществен 
транспорт; 

– „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Приморски” 
в обхват от ул. „Ст. Стамболов” до бул. „Цар Освободител” и 
прилежащото му съоръжение (автоподлез) по плана на 3-ти м.р., район 
„Одесос“, гр. Варна“; 

– „Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Цар 
Освободител“ в обхват от бул. „Приморски“ до бул. „Княз Борис I“, по 
плана на 3-ти м.р. район „Одесос“, гр. Варна“; 

– „Основен ремонт на бул. „Първи май“ в обхват от ул. „Мара 
Тасева“, кръстовище на VAR1087-/I-9/ кв. „Аспарухово“ - кв. „Галата“ по 
плана на 29-ти м.р., район „Аспарухово“, гр.Варна“; 

– „Реконструкция на улична мрежа бул. „Осми Приморски полк“ в 
участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „Христо Смирненски“, 
включително основен ремонт на транспортно съоръжение (пътен възел кв. 



„Виница“), пешеходен подлез и мероприятия за подобряване на достъпната 
среда“; 

– „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Васил 
Левски“ в участъка от „Подвис“ до бул. „Осми Приморски полк“ в това 
число велоалея, изпълняване на мероприятия за подобряване на 
достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези”; 

– „Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. „Народни 
будители“ в участъка от ул. „Мара Тасева“ до ул. „Нарва“ и от ул. „Св. Св. 
Кирил и Методий“ до ул. „Мара Тасева“  в това число трасето на обръщача 
на МГТ по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“; 

– “Реконструкция на улична мрежа: бул. „Съборни“ в участъка от 
бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Сливница“ включително 
изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда (в 
подзона Одесос 2)”. 

2. Компонент 2 „Нови превозни средства за масовия градски 
обществен транспорт“ – закупуване на минимум 15 нови автобуса; 

3. Компонент 3 „Интелигентни транспортни системи“. 
– Изграждане на интелигентни системи за преброяване на трафика и 

координирано управление на светлинно регулираните кръстовища; 
– Надграждане на системата за информация на пътниците в реално 

време;  
– Система за безопасност на пешеходците – изграждане на 25 бр. 

интелигентни пешеходни пътеки;  
– Доразвиване на системите за достъпност на пътните кръстовища, и 

че видът и предназначението на закупените/изградените/реконструираните 
по проекта инфраструктура, машини, съоръжения, транспортни средства, 
нематериални активи и други, няма да бъде променян за период, не по-
малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента – Община 
Варна.  

Първо изречение в текстът на т. 3 по Решение № 437-3/10/04.08.2016 
г. на Общински съвет – Варна да се чете: „Бенефициентът по проекта 
Община Варна и партньора „Градски транспорт“ ЕАД, поемат ангажимент 
за осигуряване на необходимия финансов ресурс за съфинансиране в 
размер до 1 266 667 (един милион двеста шестдесет и шест хиляди, 
шестстотин шестдесет и седем) лева, възстановим ДДС, осигурен от 
„Градски транспорт“ ЕАД.“.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
изискване на оценителната комисия с определен срок за отговор. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 4, въздържали се – 1, отсъстват – 9/ 



532-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
кмета на Община Варна с рег. № РД16026260ВН/13.12.2016 г. Общински 
съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на средства за финансиране 
на недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта 
(собствено финансиране на бенефициента), в размер до 6 669 418,39 лв. 
(шест милиона шестстотин шестдесет и девет хиляди четиристотин и 
осемнадесет лева и тридесет и девет стотинки) за 
изграждането/рехабилитацията/ремонта на елементите на подземната ВиК 
инфраструктура (в това число разходите и за проектиране и упражняване 
на строителен и авторски надзор) под обектите на интервенция, включени 
в проектно предложение „Интегриран градски транспорт на Варна – 
втора фаза“ по процедура № BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 
г. – Варна“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 
г. “, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП 
„Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г., преди стартиране на СМР по ОП 
„Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г., чрез собствен ресурс или друг 
източник на финансиране. 

На основание чл.60, ал.1 от Административно – процесуален кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
кратките срокове за предоставяне на отговор на оценителната комисия и 
риска от загуба на финансов ресурс за изпълнението на проектното 
предложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 3, въздържали се – 3, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 
 
533-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
Кмета на община Варна с рег. № РД16025646ВН/13.12.2016 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на средства за финансиране на 
недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта 
(собствено финансиране на бенефициента), в размер до 9 176 068,93 лв. 
(девет милиона сто седемдесет и шест хиляди и шестдесет и осем лева и 
деветдесет и три стотинки) за изграждането/рехабилитацията/ремонта на 
елементите на подземната В и К инфраструктура (в това число разходите и 
за проектиране и упражняване на строителен и авторски надзор) под 



обектите на интервенция включени в проектно предложение 
„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ по 
процедура № BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“, част от 
процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г.“, 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП 
„Региони в растеж“ 2014г. – 2020 г., преди стартиране на СМР по ОП 
„Региони в растеж“  2014 г. – 2020 г., чрез собствен ресурс или друг 
източник на финансиране. 

На основание чл.60, ал.1 от Административно – процесуален кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
кратките срокове за предоставяне на отговор на оценителната комисия и 
риска от загуба на финансов ресурс за изпълнението на проектното 
предложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 3, въздържали се – 1, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
534-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и по предложение от 
кмета на община  Варна с рег. № РД16025887ВН/02.12.2016 г., Общински 
съвет – Варна  реши: 

1.  Дава съгласие за разкриване на „Комплекс за социални услуги 
за възрастни хора „Гергана” – ДСХ и ДПЛФУ“, с адрес за управление 
гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 364, със статут на второстепенен 
разпоредител с бюджет от 01.01.2017 г., обединяващ следните 
специализирани институции: 

- Дом за стари хора с капацитет 100 места и стандарт за издръжка на 
едно лице за 2017 г. - 6 583 лв., делегирана от държавата дейност; 

- Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с капацитет 40 
места и стандарт за издръжка на едно лице за 2017 г. – 7 614 лв., 
делегирана от държавата дейност. 

- Новосъздаденият „Комплекс за социални услуги за възрастни хора 
„Гергана” – ДСХ и ДПЛФУ“ ще изпълнява делегираната от държавата 
дейност, като Дом за стари хора и Дом за пълнолетни лица с физически 
увреждания. 

 2. Комплексът да бъде с БУЛСТАТ на Дом за стари хора „Гергана“ 
като се извърши преобразуване чрез вливане на Дом за пълнолетни лица с 



физически увреждания към него и се приема наименованието „Комплекс за 
социални услуги за възрастни хора „Гергана” – ДСХ и ДПЛФУ“, с адрес за 
управление гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 364, със статут на 
второстепенен разпоредител с бюджет. Бюджетът на новоразкрития 
комплекс, включва утвърдените за 2017 г. бюджети на дейностите – 540 
„Домове за стари хора“ и 541 „Дом за пълнолетни лица с физически 
увреждания“.   

3. Числеността на персонала е съгласно Приложение № 1 и е 
съобразена с Методиката за определяне на длъжностите на персонала в 
специализираните институции и социалните услуги в общността, съгласно 
приложение към настоящото решение.  

4. Към списъка на второстепенните разпоредители с бюджет към 
Община Варна, утвърден със заповед на кмета, да бъде включен 
„Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана” – ДСХ и 
ДПЛФУ“, като второстепенен разпоредител с бюджет. 

5. На основание чл. 123 от Кодекса на труда се прехвърля персонала 
на Дом за стари хора „Гергана“ и Дом за пълнолетни лица с физически 
увреждания към „Комплекс за социални услуги за възрастни хора 
„Гергана” – ДСХ и ДПЛФУ“. 

6. Комплексът за социални услуги за възрастни хора „Гергана” – 
ДСХ и ДПЛФУ се ръководи от директор, който е работодател на 
персонала, съгласно чл. 18а, ал.1 и ал. 2 от Закона за социално 
подпомагане. 

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.   

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 
 
 
 
535-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и по предложение от 
кмета на Община Варна с рег. № РД16026524ВН/13.12.2016 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие: 

1. Закрива второстепенен разпоредител с бюджет Дом за деца, 
лишени от родителска грижа „Другарче“, БУЛСТАТ 0000934421542 и 
адрес на управление гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 90, считано от 
31.12.2016 г. 



2. Закрива второстепенен разпоредител с бюджет Звено „Майка и 
бебе“, БУЛСТАТ 0000934421611 и адрес на управление гр. Варна, кв. 
„Аспарухово“, жк „Дружба“, бл. 9, считано от 31.12.2016 г. 

3. Разкрива „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“, 
със статут на второстепенен разпоредител с бюджет, с адрес на управление 
гр. Варна, ул. „Георги Сава Раковски“ № 62, обединяващ следните 
социални услуги, считано от 01.01.2017 г.: 

- Център за обществена подкрепа, с капацитет 100 места, с адрес: гр. 
Варна, ул. „Георги Сава Раковски“ № 62 и стандарт за издръжка на едно 
лице за 2017 г.  - 2 922 лв., държавно делегирана дейност; 

- Звено „Майка и бебе“, с капацитет 8 места, с адрес: гр. Варна, кв. 
„Аспарухово“, жк „Дружба“, бл. 9, ет. 1 и стандарт за издръжка на едно 
лице за 2017 г. - 7 635 лв., държавно делегирана дейност; 

- Център за обществена подкрепа, с капацитет 40 места, с адрес: гр. 
Варна, ул. „Генерал Колев” № 90 и стандарт за издръжка на едно лице за 
2017 г. - 2 922 лв., държавно делегирана дейност; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без 
увреждания, с капацитет 8 места, с адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Колев” 
№ 90, и стандарт за издръжка на едно лице за 2017 г. - 9 070 лв., държавно 
делегирана дейност; 

4. Комплексът да бъде с БУЛСТАТ на Център за обществена 
подкрепа, с капацитет 100 места, като се извърши преобразуване чрез 
вливане на Звено „Майка и бебе“, с капацитет 8 места, Център за 
обществена подкрепа, с капацитет 40 места и Център за настаняване от 
семеен тип за деца/младежи без увреждания, с капацитет 8 места към него 
и се приема наименованието „Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства“, с адрес за управление гр. Варна, ул. „Георги Сава Раковски“ № 
62, със статут на второстепенен разпоредител с бюджет. 

5. Числеността на персонала е съобразена с Методиката за 
определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции 
и социалните услуги в общността, и е съгласно приложение към 
настоящото решение.  

6. Към списъка на второстепенните разпоредители с бюджет към 
Община Варна, утвърден със заповед на кмета, да бъде включен 
„Комплекс за социални услуги за деца и семейства“ като второстепенен 
разпоредител с бюджет. 

7. На основание чл. 123 от Кодекса на труда се прехвърля персонала 
на Център за обществена подкрепа, с капацитет 100 места, Център за 
обществена подкрепа, с капацитет 40 места, Звено „Майка и бебе“ и 
Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания към 
„Комплекс за социални услуги за деца и семейства“. 



8. Комплексът за социални услуги за деца и семейства се ръководи от 
директор, който е работодател на персонала, съгласно чл. 18а, ал. 2 от 
Закона за социално подпомагане. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, с оглед защитата на важни обществени интереси и 
предстоящото закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа от    
3 г. до 7 г. „Другарче“, считано от 01.01.2017 г., съгласно Заповед № РД01-
1231/21.11.2016 г. на Агенция за социално подпомагане и с цел 
своевременна организация на управлението и осигуряване на непрекъснато 
предоставяне на социалните услуги.   

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 
 
 
 
536-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 6, ал. 1, буква „а“ от 
Закон за местни данъци и такси и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД16026025ВН/05.12.2016 г., Общински съвет – Варна 
изменя и допълва Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна и 
Приложение № 1 към нея, както следва:  

1. Изменя чл. 18 от Приложение № 1 на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Варна, като създава т. 5, сегашната т. 4 става т. 5, т. 4 придобива 
следния текст:  

„Общински съвет – Варна определя такса за битови биоразградими 
отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, в зависимост от 
броя на декларираните към 30 ноември на предходната година съдове за 
изхвърляне на битови биоразградими отпадъци от кухни и заведения за 
обществено хранене, в размер на 12 лева за брой съд – кофа с вместимост 
240 л., при честота на извозване съгласно заповедта на кмета на община 
Варна, издадена на основание чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ, като за 2017 г. срокът 
за подаване на декларации за съдове за битови биоразградими отпадъци е 
31.03.2017 г.“ 

2. Изменя чл. 19 от Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, като 
създава ал. 12, в следния смисъл: 

„До 31.03.2017 г. всички лица по чл. 16, ползващи услугата по чл. 18, 
т. 4, следва да подадат декларация в Община Варна, дирекция „Местни 
данъци“, в която се посочва броя на необходимите съдове за битови 



биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, 
които ще се използват през годината.“  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 4, въздържали се – 2, отсъстват – 9/ 

 
 
 
537-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 2 от Закон за 
лечебните заведения, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер до 80 000 (осемдесет хиляди) лева, 
от които 77 381 (седемдесет и седем хиляди триста осемдесет и един) лева 
за основен ремонт и до 2 619,20 лв. (две хиляди шестстотин и деветнадесет 
лева и двадесет стотинки) за проект на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д–р Димитър 
Стаматов – Варна” ЕООД за извършване на неотложен ремонт на 
покрива на ниското тяло на болницата, конструктивна експертиза и 
последващ проект.  

Средствата да бъдат осигурени  от бюджета на Община Варна за 
2016 г. и 2017 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 
 
 
 
538-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в изпълнение на 
разпоредбите на Закона  за предучилищното и училищното образование и 
по предложение от Славчо Славов – Председател на ПК „Наука и 
образование“ с рег. № ОС16000946ВН/30.11.2016 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
4 900 (четири хиляди и деветстотин) лева на ЧДГ „Мечтатели“ за 
продължаване на съвместен междуинституционален рамков проект между 
Община Варна, Регионално управление на образованието – Варна и 
ЧДГ „Мечтатели“. 

Общински съвет – Варна възлага изпълнението на горецитирания 
проект на дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община 
Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 389 „Други дейности по 
образованието“ от бюджета на Община Варна за 2017 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 2, въздържали се – 1, отсъстват – 11/ 



539-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 6 от Закона за 
лечебните заведения, Общински съвет – Варна изменя свое решение № 
378-4/9/28,06.2016 г., като текста „дава съгласие да бъдат отпуснати 
финансови средства в размер на 25 757,64 лв. (двадесет и пет хиляди 
седемстотин петдесет и седем лева и шестдесет и четири стотинки) на 
„Диагностично - консултативен център „Свети Иван Рилски“ – Аспарухово 
- Варна” ЕООД за покриване на разходи на дежурен /неотложен/ кабинет. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“ от бюджета на Община Варна за 2016 г.“, придобива 
следния вид: „дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 
размер на 25 757,64 лв. (двадесет и пет хиляди седемстотин петдесет и 
седем лева и шестдесет и четири стотинки) на „Диагностично – 
консултативен център „Свети Иван Рилски“ – Аспарухово – Варна” ЕООД 
за покриване на разходи на лечебно заведение в район с повишен здравен 
риск. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“ от бюджета на община Варна за 2016 г.“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 3, въздържали се – 2, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 
 
540-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
ОС16000848ВН/12.10.2016 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Симеон Георгиев 
Тодоров,  гр.  Варна, ул. „Веслец” № 33. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 4, отсъстват – 9/ 

  
 
 

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 

№ 14 
от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Благоустройство и комунални дейности“ относно: 

(1) – приемане на План-сметка за дейност “Чистота” за 2017 г.  
   

Докл.: Божидар Чапаров – Председател на ПК „БКД“ 
 

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

541-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7, във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и по предложение от кмета 
на Община Варна с рег. № РД16026604ВН/14.12.2016 г., Общински съвет – 
Варна приема План - сметка за дейност „Чистота” за 2017 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 4, въздържали се – 3, отсъстват – 10/ 
 
 

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 
№ 14 

от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно: 

 
(1) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в 

проект „Общуване без граници“ по процедура „Образователна 
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или 
получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, одобряване текст на Споразумение 
за партньорство и упълномощаване кмета на Община Варна да го 
подпише. 

(2) – одобряване текста на проекта за Споразумение за партньорство 
по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 
административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“ по Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г. и упълномощаване кмета на 
Община Варна да го подпише. 

(3) – даване на съгласие Община Варна да участва като град 
последовател в проектно предложение „Интелигентни и устойчиви 
градове“, с акроним: mySMARTLIfe, финансиран по програма Хоризонт 
2020, одобряване на проект за Споразумение за партньорство по проект 
mySMARTLife и упълномощаване на кмета на Община Варна да го 
подпише.  

(4) –  даване на съгласие за създаване на местно партньорство с 
участието на Община Аксаково и Община Белослав за кандидатстване на 
Община Варна със Заявление за изразяване на интерес за реализиране на 
проект по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за Водено от 
общностите местно развитие“ по Програма за морско дело и рибарство 
2014 г. – 2020 г. 

 
  Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 

        
 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
542-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12, т. 23 и чл.59-61 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение на д-р Лидия Велик-Маринова – общински съветник и 
Заместник-председател на Общински съвет – Варна с рег. № 
ОС16000944ВН/30.11.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Община Варна да участва като партньор в Проект №: BG05M2OP001-
3.002-0209 „Общуване без граници“ по процедура „Образователна 
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или 
получили международна закрила“, финансиран от Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“. 

1. Общински съвет – Варна одобрява текста на проекта за 
Споразумение за партньорство по Проект №: BG05M2OP001-3.002-0209 
„Общуване без граници“ по процедура „Образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 
международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, съгласно приложение към настоящото решение. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава кмета на Община Варна 
да подпише Споразумение за партньорство по Проект №: BG05M2OP001-
3.002-0209 „Общуване без граници“ по процедура „Образователна 
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или 
получили международна закрила“, финансиран от Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
кратките срокове за представяне на документите пред Управляващия орган 
за сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 15, против – 8, въздържали се – 20, отсъстват – 8/ 
Решението не се приема. 

 
 
 
 
 
 



543-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и чл. 59-61 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД16026213ВН/08.12.2016г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство по 
проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 
административни сгради - сградата на ОДМВР - Варна“, процедура № 
BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г. – Варна“, Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма 
“Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г., приложение към настоящото 
решение. 

2. Общински съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна 
да подпише Споразумение за партньорство по проект „Прилагане на мерки 
за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР 
– Варна“, процедура № BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 
г. – Варна“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“ на Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
срокът за подаване на проекта и подписване на Споразумението за 
партньорство. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 
 
544-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД16026533ВН/13.12.2016 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие Община Варна да участва като град 
последовател в проектно предложение, по процедура H2020-SCC-2016-
2017, „Smart and Sustainable Cities“ – „Интелигентни и устойчиви 
градове“, с акроним: mySMARTLIfe , финансиран по програма Хоризонт 
2020. 

544-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 и чл. 59-61 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 



предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
16026533ВН_001ВН/19.12.2016 г.,  Общински съвет – Варна реши: 

1. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство по 
проект mySMARTLife, финансиран по Програма Хоризонт 2020 г., 
съгласно приложение към настоящото решение. 

2. Упълномощава кмета на Община Варна да подпише 
Споразумение за партньорство по проект mySMARTLife по Програма 
Хоризонт 2020 г. 

544-4-2. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – 
процесуалния кодекс, Общински съвет Варна допуска предварително 
изпълнение на горните решения, поради защита на важни обществени 
интереси, а именно определения кратък срок за предоставяне на водещия 
партньор на подписаното споразумение за партньорство. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
 

545-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 59-61 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 
изискванията на т.11.2.1 от Условия за кандидатстване с проектни 
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от 
Европейския фонд за морско дело и рибарство, Процедура за подбор на 
проекти BG14MFOP001-4.001, мярка 4.1.„Подготвителна помощ за 
стратегии за ВОМР“, и по предложение на кмета на община Варна с рег. № 
РД16026793ВН/16.12.2016 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие и одобрява участието на Община Варна в 
създаването на местно партньорство с териториален обхват всички 
населени места, попадащи в административните граници на общини 
Аксаково и Белослав, както и участието на район „Аспарухово“ от 
територията на община Варна. 

2. Дава съгласие Община Варна да кандидатства със Заявление по 
Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.001 и мярка 4.1. 
,,Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“, финансирана по Програма 
за морско дело и рибарство 2014 г. – 2020 г. Подкрепа от Европейския 
фонд за морско дело и рибарство. 

3. Одобрява текста на проекта на Споразумение за партньорство за 
проект по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за Водено от 
общностите местно развитие по Програма за морско дело и рибарство, 



2014 г. – 2020 г. подкрепена от Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, приложено към настоящото решение. 

4. Общински съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна 
да подпише Споразумение за партньорство по проект по мярка 4.1 
„Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно 
развитие по Програма за морско дело и рибарство 2014 г. – 2020 г., 
подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
горните решения, поради защита на важни обществени интереси, а именно 
– кратките срокове за кандидатстване по проекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 

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 
№ 14 

от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Социални дейности и жилищна политика“ относно: 

(1) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално - битови потребности. 

(2)  ̶  даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонални пенсии.  

(3)  ̶  даване на съгласие за реализиране на социалната услуга  
„Център за обществена подкрепа“. 
 

Докл.: Милена Димова – общински съветник 
          
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

546-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 106-3(5)/27.01.2016 г. 
и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП и по предложение на Иван 
Портних, кмет на Община Варна с рег. № РД16025894ВН/02.12.2016 г., 
Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
горното решение, поради защита на важни обществени интереси. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 



547-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с решение на Общински съвет – Варна № 106-3(5)/27.01.2016 г. и на 
база социален доклад по чл. 27 ППЗСП и по предложение на Иван 
Портних, кмет на Община Варна с рег. № РД16025894ВН/02.12.2016  г., 
Общински съвет – Варна не отпуска еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 
 
548-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж, и по предложение от Иван Портних, кмет на Община Варна с рег. № 
РД16023137ВН-001ВН/02.12.2016 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Катя Костадинова Ивайлова, Община 
Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 

 
 
 
 
 
549-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж, и по предложение от Иван Портних, кмет на Община Варна с рег. № 
РД16025374ВН-001ВН/12.12.2016 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Калоян Деянов Демиров, гр. Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 



550-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, 
ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 10 и 
чл. 36 В от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и 
по предложение на Лидия Маринова – общински съветник, мандат 2015 г. 
– 2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за реализиране на 
социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ на адрес: гр. Варна, 
кв. „Аспарухово“, ул. „Народни будители“ № 5, ет. 2 (сградата на 
„Диагностично - консултативен център „Свети Иван Рилски“ – Аспарухово 
- Варна” ЕООД).  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 9/ 
 
 
 

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 
№ 14 

от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол относно: 

(1) – приемане на Отчет за изпълнението на Годишния план за 
приватизация за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

(2) – приемане на Годишен план за приватизация за 2016 г. 
(3) – приемане на Ред, условия и критерии за провеждане на 

конкурс по документи за избор на независими оценители и 
правоспособни юристи за изготвяне на приватизационни оценки и 
анализи на правното състояние. 

(4) – приемане на метод и условия за провеждане на 
приватизационни процедури за обекти с открита процедура за 
приватизация по Годишния план за приватизация за 2016 г. 

(5) – изменение на решения № 2143-7(41)/13.05.2015 г. и № 2144-
7(41)/13.05.2016 г. на Общински съвет – Варна. 

 
    Докл.: Петя Енева – Председател на КПСК 

          
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

551-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна, 
приема Отчет за изпълнението на Годишния план за приватизация за 
периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г., съгласно приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 10/ 
 
 
 
552-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за 



приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна, 
приема Годишен план за приватизация за 2016 г., съгласно приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 2, въздържали се – 10, отсъстват – 9/ 
 
 
 
553-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6 и чл. 6.1. от Правилник за 
дейността на комисията за приватизация и следприватизационен контрол 
при община Варна, Общински съвет – Варна, приема  Ред, условия и 
критерии за провеждане на конкурс по документи за избор на 
независими оценители и правоспособни юристи за изготвяне на 
приватизационни оценки и анализи на правното състояние 

1. Да се проведе конкурс по документи за избор до 20 (двадесет) 
независими оценители и правоспособни юристи за изготвяне на 
приватизационни оценки и анализи на правното състояние на 
предложените за приватизация обекти. 

2. Конкурсът да бъде обявен в един местен ежедневник.  
3. Кандидатите следва да отговарят на следните условия: 
3.1. физически лица и юридически лица, регистрирани по реда на 

Търговския закон, които са вписани в регистъра на независимите 
оценители; 

3.2. да имат действащ сертификат за оценителска правоспособност, 
издаден от  Камарата на независимите оценители в България;  

3.3. да са внесли членски внос към Камарата на независимите 
оценители в България; 

3.4. да имат документ за юридическа правоспособност. 
4. Комплектът документи за участие на кандидатите трябва да 

съдържа: 
4.1. заявление за участие; 
4.2. сертификат за оценителска правоспособност, издаден от  

Камарата на независимите оценители в България  – копие, заверено за 
вярност от участника; 

4.3. платежен документ, удостоверяващ внесен членски внос към 
Камарата на независимите оценители в България, копие заверено за 
вярност от участника; 

4.4. документ за юридическа правоспособност (за юристи) - копие 
заверено за вярност от участника; 

4.5. ЕИК за юридически лица, регистрирани в Търговския регистър 
към Агенция по вписванията или документ за самоличност за физически 
лица (копие, заверено за вярност от участника); 

4.6. за юридически лица – декларации от името на заявителя, че: 



а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
4.7. за физически лица – декларации от името на заявителя, че не е 

осъждано лице. 
4.8. автореференция, съдържаща:  
а) списък на оценките, извършени от независимия оценител или 

анализи на правното състояние, извършени от правоспособния юрист; 
б) препоръки. 
5. Комплектът документи да се представи в дирекция „Общинска 

собственост, икономика и стопански дейности”, отдел „Общинска 
собственост”, стая №1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 
16.30 часа в 10-дневен срок от публикуване на обявата. 

6. Конкурсът да се проведе от 10.00 часа в сградата на Община 
Варна, в 5-дневен срок от изтичане на срока за подаване на документите за 
участие, от комисия в състав: 

Председател: Петя Енева 
Секретар: Стефка Петрова 
Членове:  Момчил Йондров, Марица Гърдева и Януарий Вичев 
Резервни членове: Димитър Колев и Христо Атанасов 
7. За резултатите от проведения конкурс, комисията да изготви 

доклад за утвърждаване на решение от Общински съвет – Варна до 20 
(двадесет) независими оценители и правоспособни юристи. 

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 4, въздържали се – 4, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
   
554-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 
31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 
1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, и свои 
решения № 1661-9/34/21.07.2014 г. и № 1769-8/36/11,12.11.2014 г. за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в град Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, по АОС 
№ 252/08.09.1997 г., представляващ ателие № 1,  Общински съвет – Варна 
реши: 



І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, бул. „Христо Ботев” 
№ 18, вх. 5, ет. 13, по АОС № 252/08.09.1997 г., представляващ ателие № 1, 
със застроена площ 61,36 кв.м., (100 % тераси), ведно с изба с полезна 
площ 9,61 кв.м., заедно с 0,1792 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 55 800 (петдесет 
и пет хиляди осемстотин) лева. Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8. Стъпка за наддаване в размер на 2 000 (две хиляди) лева, без 
включен ДДС. 

9. Депозит в размер на 5 580 (пет хиляди петстотин осемдесет) лева, 
без включен ДДС, платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 
и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 (петстотин) лева, с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 



12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 11.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 5 580 (пет 
хиляди петстотин осемдесет) лева, без включен ДДС, платими по сметка  
IBAN:BG36 CECB 9790 3262 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 (петстотин) лева, с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7. декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8. декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9. декларация за конфиденциалност; 
14.10. Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито 
предложения: 



15.1. са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2. са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3. не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4. не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5. не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16. Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1. публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2. договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петя Енева; членове – Момчил Йондров, 
Стефка Петрова, Божидар Чапаров, Добромир Джиков, Иван Димов, Иво 
Иванов; резервни членове: Димитър Колев и Марица Гърдева, и 
възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200 (двеста) лева. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 



555-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 
31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 
1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, и свое 
решение № 1662-9/34/21.07.2014 г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 
бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 250/09.09.1997 г., 
представляващ ателие № 3, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, бул. „Христо Ботев” 
№ 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 250/09.09.1997 г., представляващ ателие № 3, 
със застроена площ 46,83 кв.м., (100 % тераси), заедно с 0,1266 % идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална 
тръжна цена 42 300 (четиридесет и две хиляди триста) лева. Сделката не се 
облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000 (две хиляди) лева, без 
включен ДДС. 

9.Депозит в размер на 4 230 (четири хиляди двеста и тридесет) лева, 
без включен ДДС, платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 
и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 (петстотин) лева, с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 



При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 14.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 4 230 (четири 
хиляди двеста и тридесет) лева, без включен ДДС, платими по сметка  
IBAN:BG36 CECB 9790 3262 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 (петстотин) лева, с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 



14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Момчил 
Йондров, Стефка Петрова, Марица Гърдева, Мартин Андонов, Мартин 
Марков, Милена Димова; резервни членове: Петя Енева и Надя Георгиева, 
и възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200 (двеста) лева. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 



следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
556-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 
31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 
1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, и свое 
решение № 1663-9/34/21.07.2014 г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 
бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 255/09.09.1997 г., 
представляващ ателие № 1, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, бул. „Христо Ботев” 
№ 18, вх. 9, ет. 13, по АОС № 255/09.09.1997 г., представляващ ателие № 1, 
със застроена площ 61,36 кв.м., (100 % тераси), ведно с изба с полезна 
площ 9,61 кв.м., заедно с 0,1792 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 63 000 
(шестдесет и три хиляди) лева. Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 



8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000 (две хиляди) лева, без 
включен ДДС. 

9.Депозит в размер на 6 300 (шест хиляди и триста) лева, без 
включен ДДС, платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 1500 00 и 
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 (петстотин) лева, с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 17-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 16.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 6 300 (шест 
хиляди и триста) лева, без включен ДДС, платими по сметка  IBAN:BG36 
CECB 9790 3262 1500 00 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 (петстотин) лева, с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 



9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петя Енева; членове – Момчил Йондров, 
Стефка Петрова, Надя Георгиева, Неджиб Неджибов, Николай Малев, 
Петър Липчев; резервни членове: Димитър Колев и Славчо Славов, и 
възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете, и 



конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200 (двеста) лева. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
 
557-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 
31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 
1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, и свои 
решения № 1664-9/34/21.07.2014 г. и №1770-8/36/11,12.11.2014 г. за 
откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот, 
находящ се в град Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, по АОС 
№ 253/08.09.1997 г., представляващ ателие № 3, Общински съвет – Варна 
реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, бул. „Христо Ботев” 



№18, вх.5, ет.13, по АОС №253/08.09.1997г., представляващ ателие № 3, 
със застроена площ 46,83 кв.м., (100 % тераси), заедно с 0,1266 % идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, при начална 
тръжна цена 47 700 (четиридесет и седем хиляди седемстотин) лева. 
Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 000 (две хиляди) лева, без 
включен ДДС. 

9.Депозит в размер на 4 770 (четири хиляди седемстотин и 
седемдесет) лева, без включен ДДС, платими по сметка IBAN:BG36 CECB 
9790 3362 1500 00 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 (петстотин) лева, с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 



12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 09.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 4 770 (четири 
хиляди седемстотин и седемдесет) лева, без включен ДДС, платими по 
сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3262 1500 00 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 (петстотин) лева, с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 



15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”; 

15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Момчил 
Йондров, Стефка Петрова, Славчо Славов, Станислав Иванов, Христо 
Атанасов, Янко Станев; резервни членове: Петя Енева и Януарий Вичев, и 
възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200 (двеста) лева. 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 



558-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 
31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 
1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, и свое 
решение № 1768-8/36/11,12.11.2014 г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, ул. 
„Капитан I-ви ранг Георги Купов” № 37, по АОС № 6683/29.12.2011 г., 
представляващ част от сграда, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, ул. „Капитан I-ви 
ранг Георги Купов” № 37, по АОС № 6683/29.12.2011 г., представляващ 
част от сграда с идентификатор 10135.5510.789.5. състояща се от СОС с 
идентификатор 10135.5510.789.5.2, със застроена площ 230 кв.м. на втори 
етаж, ведно с изба № 4, представляваща СОС с идентификатор 
10135.5510.789.5.6 с площ 10,40 кв.м. на минус първи етаж, заедно с 57,62 
% идеални части  от  общите  части  на  сградата  и  от  правото  на  
строеж,  при  начална  тръжна цена 131 400 (сто тридесет и една хиляди 
четиристотин) лева. Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 3 000 (три хиляди) лева, без 
включен ДДС. 

9.Депозит в размер на 13 140 (тринадесет хиляди сто и четиридесет) 
лева, без включен ДДС, платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 
1500 00 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон 
Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура 



удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 11.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 13 140 
(тринадесет хиляди сто и четиридесет лева), без включен ДДС, платими по 
сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3262 1500 00 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 



приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петя Енева; членове – Момчил Йондров, 
Стефка Петрова, Януарий Вичев, Божидар Чапаров, Добромир Джиков, 
Иван Димов; резервни членове: Димитър Колев и Иво Иванов, и 
възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200 (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 



съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
559-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 
31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 
1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, и свое 
решение № 1957-3/20/17.02.2010 г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. 
„Христо Ботев” № 18, вх. 1, ет. 13, по АОС № 5927/16.11.2009 г., 
представляващ ателие № 1, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев” 
№ 18, вх. 1, ет. 13, по АОС № 5927/16.11.2009 г., представляващ ателие № 
1, със застроена площ 88,50 кв. м., ведно с изба с полезна площ 11,47 кв.м., 
заедно с 0,019318 % идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж, при начална тръжна цена 68 400 (шестдесет и осем 
хиляди четиристотин лева). Сделката не се облага с ДДС.  

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 



приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 600 (две хиляди и шестстотин 
лева), без включен ДДС. 

9.Депозит в размер на 6 840 (шест хиляди осемстотин и четиридесет 
лева), без включен ДДС, платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 
150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон 
Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 18-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 14.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 6 840 (шест 
хиляди осемстотин и четиридесет лева), без включен ДДС, платими по 
сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 



14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите.  

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Момчил 
Йондров, Стефка Петрова, Иво Иванов, Марица Гърдева, Мартин Андонов, 
Мартин Марков; резервни членове: Петя Енева и Милена Димова, и 



възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200 (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
560-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 
31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 
1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, и свое 
решение № 3081-4/32/09, 10.03.2011 г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. 
„Цар Освободител” № 88, бл. 1, вх. А, ет. 6 по АОС № 6113/20.07.2010 г., 
представляващ ателие № 1, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител” № 88, бл. 1, вх. А, ет. 6 по АОС № 6113/20.07.2010 г., 



представляващ ателие № 1, с идентификатор 10135.2556.1.4.20 и застроена 
площ 92,60 кв. м., заедно с 1,2826 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 81 000 
(осемдесет и една хиляди лева). Сделката не се облага с ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл.11, ал.1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 2 700 (две хиляди и седемстотин 
лева), без включен ДДС. 

9.Депозит в размер на 8 100 (осем хиляди и сто лева), без включен 
ДДС, платими по сметка IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: 
CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна до 
16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 



13.Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 11.30 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 8 100 (осем 
хиляди и сто лева), без включен ДДС, платими по сметка  IBAN:BG36 
CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна 
банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 



15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петя Енева; членове – Момчил Йондров, 
Стефка Петрова, Милена Димова, Надя Георгиева, Неджиб Неджибов, 
Николай Малев; резервни членове: Димитър Колев и Петър Липчев, и 
възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200 (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 



561-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 
31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 
1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, и свое 
решение № 3082-4/32/09, 10.03.2011 г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. 
„Цар Освободител” № 88, бл. 2, вх. Б, ет. 6 по АОС № 6131/20.07.2010 г., 
представляващ ателие № 1, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител” № 88, бл. 2, вх. Б, ет. 6 по АОС № 6131/20.07.2010 г., 
представляващ ателие № 1, с идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена 
площ 135,60 кв. м., заедно с 1,8782 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 115 200 (сто и 
петнадесет хиляди двеста лева). Сделката не се облага с ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

8.Стъпка за наддаване в размер на 3 200 (три хиляди сто и двеста 
лева), без включен ДДС. 

9.Депозит в размер на 11 520 (единадесет хиляди петстотин и 
двадесет лева), без включен ДДС, платими по сметка IBAN:BG36 CECB 
9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 
при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 



При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 14.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1.заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 11 520 
(единадесет хиляди петстотин и двадесет лева), без включен ДДС, платими 
по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 
9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 



14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т. 14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Димитър Колев; членове – Момчил 
Йондров, Стефка Петрова, Петър Липчев, Славчо Славов, Станислав 
Иванов, Христо Атанасов; резервни членове: Петя Енева и Янко Станев, и 
възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 
конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200 (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 



следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
562-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 
31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 
1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, и свое 
решение № 3083-4/32/09, 10.03.2011 г. за откриване на процедура за 
приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. 
„Цар Освободител” № 88, бл. 3, вх. В, ет. 6 по АОС № 6150/20.07.2010 г. 
и представляващ ателие № 1, Общински съвет – Варна реши: 

І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на 
общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител” № 88, бл. 3, вх. В, ет. 6 по АОС № 6150/20.07.2010 г. и 
представляващ ателие № 1, с идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена 
площ 156,00 кв. м., заедно с 2,1607 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална тръжна цена 117 900 (сто и 
седемнадесет хиляди деветстотин лева). Сделката не се облага с ДДС. 

ІІ. Утвърждава тръжна документация и условия за участие, 
съдържащи: 

1.Заявление за участие. 
2.Проект на договор за продажба на обекта на търга. 
3.Информационен меморандум. 
4.Декларация за извършен оглед на обекта. 
5.Декларация за запознаване с тръжните условия. 
6.Декларация за конфиденциалност. 
7.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 



8.Стъпка за наддаване в размер на 3 200 (три хиляди и двеста лева), 
без включен ДДС. 

9.Депозит в размер на 11 790 (единадесет хиляди седемстотин и 
деветдесет лева), без включен ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 
9790 3362 150000 и BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна банка” 
АД, клон Варна до 16.30 часа на 15-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник”. 

10.Комплектът тръжна документация се получава в стая 1207, на ХІІ-
я етаж в сградата на Община Варна, срещу представяне на документ за 
платени 500 (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка IBAN:BG49 
CECB 9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна и фактура 
удостоверяваща плащането до 16.30 часа на 10-я работен ден от 
обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

При закупуване на тръжна документация следва да бъдат 
представени следните документи: документ за самоличност, актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 
Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно. 

11.Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан 
непрозрачен плик, върху който се отбелязват името (фирмата) на 
участника и цялостното наименование на обекта на приватизация в стая 
1210 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна до 16.30 часа на 15-я 
работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

12.Оглед на обекта се извършва в рамките на всеки работен ден, след 
представяне на документ за закупена тръжна документация до 15.30 часа 
на 15-я работен ден от обнародването на решението в „Държавен вестник”. 

13.Търгът да се проведе на 19-я работен ден от обнародването на 
решението в „Държавен вестник” от 16.00 часа в сградата на Община 
Варна. 

14.Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
юридически и физически лица, подали следните документи: 

14.1заявление за участие; 
14.2.удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписванията за вписване на юридическите лица (оригинал), или документ 
за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника); 

14.3.платежен документ за внесен депозит в размер на 11 790 
(единадесет хиляди седемстотин и деветдесет лева), без включен ДДС, 
платими по сметка  IBAN:BG36 CECB 9790 3362 150000 и BIC: 
CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД, клон Варна 
(оригинал). 

14.4.платежен документ за закупена тръжна документация в размер 
на 500 (петстотин лева), с включен ДДС, по сметка  IBAN:BG49 CECB 



9790 8462 150000 и BIC: CECBBGSF, код за вид плащане 44 70 00 при 
„Централна кооперативна банка” АД, клон Варна (оригинал); 

14.5.удостоверение за липса на публични вземания към Община 
Варна от дирекция „Местни данъци” (оригинал); 

14.6.удостоверение за липса на задължения по данъчно – 
осигурителната сметка от съответното подразделение на Националната 
агенция за приходите (оригинал); 

14.7.декларация за извършен оглед на обекта; 
14.8.декларация за запознаване с тръжните условия; 
14.9.декларация за конфиденциалност; 
14.10.Декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната 

информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в 
приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол 
и за документите, и сведенията, представляващи служебна тайна. 

14.11.съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност, или се намира в ликвидация 
– оригинал (за юридическите лица); 

14.12.служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи юридическите 
лица, както и за самите юридически лица (оригинал); 

14.13.свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи юридическите лица (оригинал); 

15.Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито предложения: 
15.1.са подадени след 16.30 часа на 15-я работен ден от 

обнародването на решението в „Държавен вестник”; 
15.2.са подадени в незапечатан или прозрачен плик; 
15.3.не съдържат документ за внесен депозит за участие в търга; 
15.4.не съдържат документ за закупена тръжна документация; 
15.5.не съдържат, който и да е от посочените в т.14 документи. 
16.Разяснения, относно процедурата по провеждането на търга и 

сключването на договор за приватизация: 
16.1.публичният търг с явно наддаване да се проведе в съответствие 

с изискванията на глава V, раздел І от Наредбата за търговете и 
конкурсите; 

16.2.договорът за приватизация се сключва в съответствие с 
изискванията на глава VІІ от Наредбата за търговете и конкурсите. 

ІІІ. Определя комисия за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване в състав: председател – Петя Енева; членове – Момчил Йондров, 
Стефка Петрова, Янко Станев, Януарий Вичев, Божидар Чапаров, 
Добромир Джиков; резервни членове: Димитър Колев и Иван Димов, и 
възнаграждение съгласно чл.8, ал.3 от Наредбата за търговете и 



конкурсите, за дейността на всеки от членовете на комисията в размер на 
200 (двеста лева). 

ІV. Задължава спечелилия търга участник да представи декларация 
за произхода на средствата и придружаващите я документи, съгласно 
Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл.7, ал.3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и за реда, и 
органите за контрол на декларираните данни, в 20-дневен срок от датата на 
провеждането на търга. При непредставяне на декларацията или при 
непълнота на данните в нея спечелилия търга участник губи правото да 
сключи приватизационния договор. Договорът се сключва с участника, 
предложил следващата по размер цена на търга. 

V. Възлага на адвокат – довереника на Общински съвет – Варна, 
проверката на данните по декларацията за произход на средствата, в 
съответствие с изискванията на Наредбата за сведенията, които съдържа 
декларацията по чл.7, ал.3 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол и за реда, и органите за контрол на 
декларираните данни, преди подписване на приложения към тръжната 
документация договор. 

VІ. Упълномощава Председателя на Общинския съвет – Варна, да 
подпише приложения към тръжната документация договор със спечелилия 
търга участник, след представяне на декларация за произхода на 
средствата и придружаващите я документи, и заплащане на достигнатата 
при търга цена. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
563-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 3 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, по реда на чл. 7 от 
Правилника за дейността на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол при Община – Варна и съгласно решения на 
Общински съвет – Варна, № 410-11(9)/28.06.2016 г. и № 411-11-
1(9)/28.06.2016 г., Общински съвет – Варна, изменя свое решение № 2143-
7(41)/13.05.2015 г., в частта му по Раздел III, както следва: „Определя 
комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател: Димитър Колев; членове – Момчил Йондров, Стефка 
Петрова, Иван Димов, Иво Иванов, Марица Гърдева, Мартин Андонов; 
резервни членове – Петя Енева и Мартин Марков.“ 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 2, въздържали се – 1, отсъстват – 10/ 



564-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 3 от ЗПСК, по реда 
на чл. 7 от Правилника за дейността на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол при Община – Варна и съгласно решения на 
Общински съвет – Варна, № 410-11(9)/28.06.2016 г. и № 411-11-
1(9)/28.06.2016 г. Общински съвет – Варна, изменя свое решение № 2144-
7/41/13.05.2015 г., в частта му по Раздел III, както следва: „Определя 
комисия за провеждане на публичен търг с явно наддаване в състав: 
председател: Петя Енева; членове – Момчил Йондров, Стефка Петрова, 
Мартин Марков, Милена Димова, Надя Георгиева, Неджиб Неджибов; 
резервни членове – Димитър Колев и Николай Малев.“ 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 
 
 

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 
№ 14 

от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Собственост и стопанство“ относно: 

(1) – одобряване на застраховател за сградата и имуществото на 
„Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД. 

(2) – даване на съгласие за продажба чрез търг на ДМА, 
собственост на „Ученическо и столово хранене” ЕАД. 

(3) – възлагане на кмета на Община Варна да сключи договор за 
хранене на децата в общинските детски градини на територията на община 
Варна с „Ученическо и столово хранене” ЕАД – 100% общинска 
собственост, считано от 01.01.2017 г. 
 (4) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 281-
7-1/8/11.05.2016 г. на Общински съвет – Варна. 

(5) – възлагане на управителите на общинските диагностично - 
консултативни центрове предоставяне на одиторски доклад и оценка на 
финансовото състояние и капитала на дружествата. 

(6) – даване на съгласие за предоставяне на имоти – частна 
държавна собственост за безвъзмездно управление в полза на Община 
Варна. 

 
    Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“ 

      
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

565-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от д-р Соня Цекова – 
Управител на „Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД 
с № ОС 16000897ВН/09.11.2016г., Общински съвет – Варна одобрява 
избрания от дружеството застраховател – ЗК „Булстрад Виена Иншуранс 



Груп“, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на 
имуществото на дружеството. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 

566-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, 17А и 17Б от Наредбата 
за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на община 
Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с писмо от д-р 
Божанка Георгиева – Изп. директор на „Ученическо и столово хранене” 
ЕАД с № ОС16000926ВН/25.11.2016 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване на следното МПС, 
собственост на „Ученическо и столово хранене” ЕАД: товарен 
автомобил - модел IVECO DAILY E 4, тип Хладилен 35C15V, с 
регистрационен номер В 1563 РХ, рама ZCFC35A8005657974, номер на 
двигател 488394, цвят – бял, гориво – дизел, при начална тръжна цена в 
размер на 8 000,00 /осем хиляди/ лв. без включен ДДС, съгласно изготвена 
пазарна оценка от лицензиран оценител. 

Размер на депозита – 800,00 /осемстотин лева/, платими по банкова 
сметка на дружеството; 
 Стъпка на наддаване – 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 
800,00 лв. /осемстотин лева/. 
 Публичният търг да се проведе на 24.01.2017г., от 11:00 часа, в 
„Ученическо и столово хранене” ЕАД, гр. Варна, ул. “Цанко Дюстабанов“ 
№ 1.  
 Общински съвет – Варна утвърждава следните  

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
1. заявление по образец за участие в търга; 
2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани 

в Търговския регистър към Агенция по вписванията) – съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност на физически лица (копие, заверено от 
участника); 

3. за юридически лица и еднолични търговци – декларация от името 
на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 



б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
5. декларация, по образец за извършен оглед на МПС; 
6. декларация за неразгласяване на информацията, предоставена във 

връзка с участието в търга; 
7. платежен документ за внесен депозит; 
8. платежен документ за закупена тръжна документация; 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичния търг с 

явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация в предварително определен ден и час за всички участници.  

* Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12.00 ч. на 
23.01.2017 г. 

*Предложенията за участие в търга се подават в запечатан 
непрозрачен плик в определения краен срок, като върху плика се 
отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на 
търга. 
 При липса на кандидати търгът се провежда повторно с намалена 
стартова цена с 3% от първоначално обявената цена на МПС, на 
27.02.2017г., от 11:00 ч., на същото място. 
 Срок за заплащане на цената – три работни дни след изготвяне и 
подписване на протокол от комисията по търга, по банков път по банкова 
сметка на продавача. 
 Договор за продажба се сключва след заплащане на цената на МПС и 
заплащане на режийни разноски на дружеството – продавач в размер на 2% 
върху пазарната цена, определена от лицензиран оценител. 
 Условията за провеждане на търга се оповестяват по подходящ начин 
съгласно Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на община Варна от капитала на търговските дружества. 
 Общински съвет – Варна упълномощава Изпълнителния Директор на 
„Ученическо и столово хранене” ЕАД да назначи комисия за провеждане 
на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и сключи 
договор със спечелилия участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 
 
 

567-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 5 
от Закона за обществените поръчки и по предложение с рег. № 



Д14001319ВН-112ВН/29.11.2016г. на Славчо Славов – общински съветник 
към Общински съвет – Варна и Председател на ПК „Наука и образование“, 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Възлага на кмета на Община Варна да осъществява функцията 
хранене на децата в общинските детски градини на територията на Община 
Варна. 

2. Възлага на кмета на Община Варна в качеството му на възложител 
по чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки да сключи договор 
за хранене на децата в общинските детски градини на територията на 
община Варна с изключение на децата в яслените групи, с „Ученическо и 
столово хранене“ ЕАД – 100% общинска собственост, считано от 
01.01.2017 г. 

3. Възлага изпълнението и контрола по договора на директорите на 
детските градини на територията на Община Варна. 

4. Плащанията по договора да се извършват от директорите на 
детските градини на територията на Община Варна в рамките на 
утвърдените им бюджети. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, считано от 01 януари 2017 г., с оглед на обстоятелството, че от 
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 
поправима вреда. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 

568-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 
Административно – процесуален кодекс и във връзка с писмо от Петя 
Енева – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ с рег. № РД16013791ВН-005ВН/24.10.2016 г., 
Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа 
грешка в решение № 281-7-1/8/11.05.2016 г. на Общински съвет – Варна, 
както следва: текста: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната собственост, 
чл. 6, ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за държавната 
собственост “, да се чете: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост, чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната 
собственост, чл. 54 от Закона за държавната собственост по реда на 



Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 6, ал. 
2 от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост.“ 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 

 
 
 
 

569-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
задължава управителите на общинските диагностично - консултативни 
центрове да възложат на одиторите, с които имат сключени договори 
изготвянето на одиторски доклад и оценка на финансовото състояние и 
капитала на управляваните от тях дружества. 

Същите да бъдат представени в срок до 30.01.2017 г. с оглед 
информация на състоянието на финансовата устойчивост на дружествата. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 
 
 
 
 
 
570-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна рег. 
№ РД16026850ВН/19.12.2016 г., Общински съвет – Варна приема следното 
изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2016 г.“, като я допълва със следните имоти – 
частна държавна собственост, които ще бъдат предоставени безвъзмездно 
за управление на община Варна: 

„ПИ 10135.2575.435 с площ 939 (деветстотин тридесет и девет) кв.м.; 
ПИ 10135.2575.1385 с площ 425 (четиристотин двадесет и пет) кв.м и ПИ 
10135.2575.1342 с площ 1724 (хиляда седемстотин двадесет и четири) кв.м, 
кв. „Виница“, гр. Варна. 

570-7-1.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от ЗОС и с оглед 
разширяване на общинската спортна инфраструктура и изграждане на 
обекти с обслужващо предназначение към многофункционален спортен 
комплекс в кв. „Виница“, Общински съвет – Варна взема решение за 



предоставяне безвъзмездно за управление на Община Варна следните 
недвижими имоти – частна държавна собственост: 

1. ПИ 10135.2575.435 с площ 939 (деветстотин тридесет и девет) 
кв.м, начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, по 
КК и КР на район „Приморски“, одобрени със заповед № РД-18-
92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК. За имота е съставен АДС № 
7522/15.03.2010 г., с права на управление предоставени на Областен 
управител на област с административен център Варна. Имотът е отреден за 
УПИ І – „за обществено обслужване“, кв. 36, по плана на кв. „Виница“, 
обособен съгласно влязъл в сила ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № Г-
157/01.10.2003г. на Зам.-Кмет на Община Варна. 

2. ПИ 10135.2575.1385 с площ 425 (четиристотин двадесет и пет) 
кв.м, начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“, по 
КК и КР на район „Приморски“, одобрени със Заповед № РД-18-
92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК. За имота е съставен АДС № 
7453/30.11.2009 г., с права на управление предоставени на Областен 
управител на област с административен център Варна. Имотът е отреден за 
УПИ ІХ – „за обществено обслужване“, кв. 36, по плана на кв. „Виница“, 
обособен съгласно влязъл в сила ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № Г-
157/01.10.2003 г. на Зам.-Кмет на община Варна. 

3. ПИ 10135.2575.1342 с площ 1724 (хиляда седемстотин двадесет и 
четири) кв.м, начин на трайно ползване „За друг обществен обект, 
комплекс“, по КК и КР на район „Приморски“, одобрени със Заповед № 
18092/14.10.2008 г. на ИД на АГКК. Имотът е отреден за УПИ V-„за 
озеленяване“, кв. 36, по плана на кв. „Виница“, обособен съгласно влязъл в 
сила ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № Г-157/01.10.2003 г. на Зам.-Кмет на 
община Варна, за който е съставен АДС № 5028/20.01.2004 г., с права на 
управление предоставени на Областен управител на област с 
административен център Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на ЗДС и 
ППЗДС, както и сключване на договор с определения по закон 
представител на Държавата за приемане за безвъзмездно управление на 
гореописаните недвижими имоти, след издаване на заповед на Областен 
управител на област с административен център Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
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 
№ 14 

от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Култура и духовно развитие“ относно: 

(1) –  именуване на улици в со „Пчелина“ и Западна промишлена 
зона, район „Младост“, община Варна.   

(2) –  определяне на сроковете за кандидатстване на първа програмна 
сесия за 2017 г. на фонд „Култура”.  

 
Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“ 

          
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

571-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложения на Христо 
Христов – кмет на район „Младост” с рег. № РД16024260МЛ-
001ВН/09.11.2016 г. и № РД16024260МЛ-003ВН/21.11.2016 г., Общински 
съвет – Варна именува улици, находящи се в со „Пчелина“, район 
„Младост“, Община Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 
 

572-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложения на Христо 
Христов – кмет на район „Младост” с рег. № РД16024260МЛ-
001ВН/09.11.2016 г. и № РД16024260МЛ-003ВН/21.11.2016 г., Общински 
съвет – Варна именува улици, находящи се в Западна промишлена зона, 
район „Младост“, Община Варна, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 



573-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 1, чл. 10, 
ал. 1, т. 1 от Правилника за работа на фонд „Култура” на община Варна и по 
предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет – Варна 
определя сроковете за кандидатстване на първа програмна сесия за 2017 г. на 
фонд „Култура” от 15.12.2016 г. до 30.01.2017 г. включително, за проекти, 
които ще се реализират в периода от 1 март до 30 юни 2017 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на горните 
решения, поради защита на важни обществени интереси. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 
 

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 
№ 14 

от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: 

(1) – даване на съгласие за изработване на Подробен устройствен 
план – План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 
72709.38.64, 72709.38.65, 72709.38.4, 72709.38.5, 72709.38.6, 72709.38.9, 
72709.38.11, 72709.38.12, 72709.38.13, 72709.38.7, м-ст „Бостан тарла“, 
землище на с. Тополи, Община Варна. 

(2) – даване на съгласие за изработване на Подробен устройствен 
план – План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 
72709.38.3, 72709.38.8, 72709.38.10, м-ст „Бостан тарла“, землище на с. 
Тополи, Община Варна. 

 
Докл.: Димитър Карбов – Председател на ПК „АСУОРТОНМ“ 

 
  

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

574-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и 
ал. 7, във връзка с чл. 16, ал. 1 - 5 и чл. 124б от Закон за устройство на 
територията и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
АУ070387ВН-002ВН/23.11.2016 г., Общински съвет – Варна разрешава 
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 
на ПИ с идентификатори 72709.38.64, 72709.38.65, 72709.38.4, 72709.38.5, 
72709.38.6, 72709.38.9, 72709.38.11, 72709.38.12, 72709.38.13, 72709.38.7, м-ст 
„Бостан тарла“, землище на с. Тополи, Община Варна (по КККР на землище 
Тополи, одобрена със Заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на Изпълнителния 
Директор на АГКК – София). 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 12/ 



575-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 и 
ал. 7, във връзка с чл. 16, ал. 1 - 5 и чл. 124б от Закон за устройство на 
територията и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
АУ070387ВН-003ВН/23.11.2016 г., Общински съвет – Варна разрешава 
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 
на ПИ с идентификатори 72709.38.3, 72709.38.8, 72709.38.10, м-ст „Бостан 
тарла“, землище на с. Тополи, Община Варна (по КККР на землище Тополи, 
одобрена със Заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на Изпълнителния Директор 
на АГКК – София). 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 11/ 

 
 

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 
№ 14 

от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Транспорт“ относно: 

(1) – приемане на пределните цени на таксиметровите услуги на 
територията на Община Варна за 2017 г. 

 
Докл.: Димитър Карбов – общински съветник 

          
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

576-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 23 и ал. 2 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал. 11 и ал. 
12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Варна реши: 

Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 
един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на 
община Варна – дневна  тарифа 2.00 лв. на км. и нощна тарифа 3.00 лв. на 
км. 

Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за 
един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на 
Община Варна – дневна тарифа 0,75 лв. на км. и нощна тарифа 0,85 лв. на 
км.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 12/ 

 

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 
№ 14 

от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука 
и образование“ относно: 

(1) – присъждане на Годишни поименни награди на Община 
Варна за студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати 
високи резултати. 

(2) – приемане на Стратегия за развитие на предучилищното и 
училищното образование в Община Варна 2016 г. – 2020 г. 

(3) – приемане на Наредба за условията и реда за записване, 
отписвате и преместване на деца от общински детски градини, 
полудневни и целудневни подготвителни групи към училищата на 
територията на Община Варна. 

(4) – приемане на Наредба за водене на регистър на общинските 
детски градини и центрове на личностно развитие на територията на 
Община Варна. 
 

    Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“ 
        
   
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
577-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 2.7 от Статута за определяне на годишни поименни награди на Община 
Варна за студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати 
високи резултати, Общински съвет – Варна присъжда Годишни поименни 
награди на Община Варна за студенти от Варненските висши учебни 
заведения за постигнати високи резултати за 2016 г., както следва: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 
Александър Павлинов Иванов – студент 2 курс, специалност 

„Психология“ във ВСУ „Черноризец Храбър“.   



Втора награда в конкурс за литература и фотография „Градът през 
моя поглед“ – месец ноември 2015 г. 

Участвал е в:  
- V Европейски студентски фестивал – месец септември 2016 г.; 
- Студентска кръгла маса с международно участие „Сигурността в 

Европа в контекста на бежанската вълна“, с доклад на тема „Психология на 
тероризма“ – месец декември, 2015 г.; 

- Курсантско - студентска научна сесия с доклад на тема „Символът 
като архетип“ - месец декември 2015 г. 

  
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 
Станислава Калоянова Желязкова – студентка 3 курс, 

специалност „Международен бизнес управление“ във Висше училище по 
мениджмънт – Варна.   

 Първо място в „HR в действие“, със спечелен казус за създаване на 
стажантска програма – месец декември 2015 г. 

 
СОЦИАЛНИ СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 
Антонио Антониев Хаджиколев – студент 5 курс, специалност 

„Информатика“ в Икономически университет - Варна. 
Първо място в Национален конкурс „Носители на просвета“ в 

категория „Twitter – съобщение“ - месец  юни 2016 г.; 
Второ място в Национална програма на Уни Кредит Бул-банк „Моята 

банка на бъдещето“ с проект „Иновативно взаимодействие с банката чрез 
дигиталните канали“ – месец юни 2016 г.;  

Лауреат на Фонд на „ЦИПНИКТ“ за подпомагане на талантливи 
студенти към Центъра за изследване и прилагане на нови информационни 
и комуникационни технологии – месец декември 2015 г. 

 
ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  
Георги Венелинов Спасов – студент 3 курс, специалност 

„Информатика и компютърни науки“ във ВСУ „Черноризец Храбър“.   
Първо място на Хекатона в Business Academy оf Aarhus, Дания с 

изработка на проект за „Internet of things“ (IOT) – месец март 2016 г.; 
Участие в състезанието „Web, Mobile, Cloud“ по разработка на 

мобилно приложение за страната, в рамките на проекта „Mobility of youth 
workers“ и на Гала представянето на мобилните приложения в град Грац, 
Австрия – месец юни 2016 г. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
 Денислав Венциславов Трифонов – студент 3 курс, специалност  

„Електроника“ в Технически университет – Варна.  



Трето място в Републиканска студентска олимпиада по „Теоретична 
електротехника 2016“ - месец май 2016 г. 

 
АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 
Няма номинации. 
 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ 
 Георги Стоянов Стоянов – студент 6 курс, специалност 

„Медицина“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – 
Варна. 

Доклад на тема „The Vomeronasal Organ – Incidence In A Bulgarian 
Population“ - пълнотекстова разработка, публикувана в Journal of 
Laryngology and Otology издавано от Университета в Кеймбридж; 

Доклад на тема „Harmonic scalpel in supraglottoplasty“ – изнесен на 
Националният Конгрес на Немското дружество по оториноларингология и 
хирургия на глава и шия (HNO 2016, Дюселдорф); 

Доклад на тема „Esophageal Neoplasms – Single Institution Report“ – 
пълнотекстова разработка, публикувана в Scripta Scientifica Medica; 

Доклад на тема „Cytokeratin AE1/AE3 mimicry in Glioblastoma – the 
value of wide range immunohistochemistry in the diagnosis of intracranial 
tumors“ изнесен на Международен биомедицински конгрес – София 2016 г. 

 
ИЗКУСТВА 
Кристина Валентинова Христова – студентка 3 курс, специалност 

„Хореография – Съвременен танцов театър“ във ВСУ „Черноризец 
Храбър“.     

Първо място на Международен фестивал за млади поп и рок 
изпълнители „Ноти по пясъка“ - месец септември 2016 г., град Приморско; 

Първо място в Национален детски фестивал „Звезден път“ – месец 
юни 2016 г., град Разград; 

Трето място в VII Национален конкурс за млади изпълнители на 
популярна песен „Съзвездие“ – месец октомври 2016 г., град Шумен. 

  
 СИГУРНОСТ И ОТБРАНА 
Илияна Георгиева Кирилова – студентка 4 курс, специалност 

„Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС“ във 
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“. 

Доклад на тема „GODAS system“ на Международна научна 
конференция в Румъния – месец април 2016 г.; 

Второ място на университетска регата в град  Констанца, Румъния – 
месец юли 2016 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 



578-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД16026090ВН/06.12.2016 г., Общински съвет – 
Варна приема Стратегия за развитие на предучилищното и 
училищното образование в община Варна 2016 г. – 2020 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

 
 
 
 

579-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 59, ал. 1 от 
Закона за предучилищното и училищното  образование и чл. 7, ал. 1 от 
Наредба № 5 за предучилищно образование и по предложение от кмета на 
община Варна с рег. № РД16026091ВН/06.12.2016 г., Общински съвет – 
Варна приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на деца от общинските детски градини, полудневни и 
целодневни подготвителни групи към училищата на територията на 
Община Варна, съгласно приложение № 1, като отменя  „Правила за 
постъпване на деца в общинските детски ясли, целодневни детски градини 
и обединени детски заведения на територията на Община Варна, приети с 
Решение № 850-6/15/20.02.2013 г. на Общински съвет- Варна. 

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.   

 /Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
580-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 346 от Закона 
за предучилищното  и училищното  образование, и по предложение от 
кмета на Община Варна с рег. № РД16026091ВН/06.12.2016 г., Общински 
съвет – Варна приема Наредба за водене на регистър на общинските 
детски градини и центрове за личностно развитие на територията на 
Община Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 



На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 

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 
№ 14 

от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Здравеопазване“ относно: 

(1) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по 
молби на граждани за лечение. 

(2) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция.  

 
Докл.: доц. Антоанета Цветкова – Председател на  

ПК „Здравеопазване“ 
  
     
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

581-12. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 
52, ал. 1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 106-3(5)27.01.2016 
г., и на база здравен статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови 
средства за лечение на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 
 

582-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация и  на база здравен 
статус, Общински съвет – Варна не отпуска финансови средства за 
лечение на лицата, посочени в приложение  към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 12/ 

 
 



583-12. 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 Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 106-
3(5)27.01.2016 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 

 
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 

№ 14 
от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Обществен ред и сигурност“ относно: 
(1) – изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред. 
 

                           Докл.: Неджиб Неджибов – Председател на ПК „ОРС“  
       
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

584-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2  от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение на Григор 
Григоров – общински съветник, Общински съвет – Варна възлага на 
администрацията на Община Варна, в тримесечен срок от влизане в сила на 
настоящото решение, изготвянето на списъци на обектите, които попадат в 
обхвата на чл. 22, ал. 2 и чл. 62, ал. 5 от Наредбата за обществения ред, 
публикуването им на интернет страницата на Община Варна и изготвянето 
на указателни табели с размера на санкциите за местата, на които няма 
такива.   

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 12/ 

 
 
 
 
585-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2  от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Марица 
Гърдева – председател на група ПП „ГЕРБ“ с рег. № 
ОС16000755ВН/10.08.2016 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
Наредба за обществения ред, приета с решение № 5220-
12/56/02,03.08.2007 г. на Общински съвет – Варна, както следва: 

– Към чл. 62 се добави нова ал. 5, със следния текст: „Употребата 
на алкохолни напитки и тютюнопушене в предназначените за общо 
ползване детски и спортни площадки, собственост на община Варна. 



Глоба от 300 лв. до 500 лв., а при повторно извършване – от 500 лв. 
до 1 000 лв.“ 

– Чл. 22, ал. 2 придобива следния вид: „Разхождането на домашните 
любимци на територията на учебните, детските, здравни заведения, 
предназначените за общо ползване детски и спортни площадки, 
собственост на Община Варна и плажните ивици. 

Глоба от 100 лв. до 300 лв., а при повторно извършване – от 300 лв. 
до 500 лв.“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 

 
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 
№ 14 

от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
„Структури и общинска администрация“ относно: 

(1) – трансформиране и допълване числеността на персонала на 
Общинско предприятие „Инвестиционна политика“. 

 
                    Докл.: Милена Димова – Председател на ВрК „СОА“ 

         
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

586-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 52 от Закона за общинската 
собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16026221ВН/08.12.2016 г., Общински съвет – Варна утвърждава ново 
разпределение на длъжностите в рамките на съществуващата численост на 
Общинско предприятие „Инвестиционна политика“, считано от 
01.12.2016 г., със следните промени: 

В отдел „Инвеститорски контрол“: 
- „Инженер-проектант“ – 1 /една/ щатна бройка се трансформира в 

„Техник инвеститорски контрол“; 
- „Инженер-проектант“ - 1 /една/ щатна бройка се трансформира в 

„Шофьор“; 
- Експерт „Електронен регистър“ – 1 /една/ щатна бройка се 

трансформира в експерт „Гаранционни срокове, статистика и справки“. 
В отдел „Обществени поръчки“: 
- Експерт „Обществени поръчки“- 4 /четири/ щатни бройки се 

трансформират в главен експерт „Обществени поръчки“; 
- Координатор - 1 /една/ щатна бройка се трансформира в експерт 

„Обществени поръчки“; 



- Експерт „Обществени поръчки“ – 2 /две/ нови щатни бройки.  
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 12/ 

 
 
 

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 
№ 14 

от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 

 
 

ОТНОСНО: Определяне на общински съветници за включване в 
състава на Работна група по наблюдение изпълнението на 
инвестиционната програма на Варна по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г. 

 
 

                                   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 

 

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

587-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 30, ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД16018539ВН_002ВН/08.12.2016 г., 
Общински съвет – Варна определя следните общински съветници от 
Общински съвет – Варна, мандат 2015 г. – 2019 г. за включване в състава 
на Работна група с цел наблюдение изпълнението на одобрената за 
реализация  инвестиционна програма на Варна по процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG16RFOP001-1.040 
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014 г. – 2020 г. – Инвестиционни програми“, част от процедура 
№ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014 г. – 2020 г.“, Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 г. - 2020 г., както следва: 

1. Николай Стоянов Малев – общински съветник 
2. Марица Димитрова Гърдева – общински съветник. 



3. Милена Димитрова Георгиева – общински съветник. 
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 

 

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 
№ 14 

от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Приемане на декларация против настаняването на лица 
с различна религиозна, етническа и културна принадлежност от чужди 
държави на територията на Община Варна. 

 
 

                                   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

РЕШЕНИЕ: 

 
588-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
приема Декларация със следния текст: 

Ние, общинските съветници в Общински съвет – Варна, изразяваме 
загриженост и тревога, че нашият град може да се окаже потърпевш от 
мощния мигрантски поток, който тече към Европа. 

Предвид собствените икономически, финансови и социални 
проблеми, категорично сме против превръщането на Община Варна в 
жертва на нарастващата международна и хуманитарна криза.  

Декларираме, че не желаем на територията на Община Варна да се 
настаняват лица с различна религиозна, етническа и културна 
принадлежност от чужди държави на територията на Община Варна в 
центровете за настаняване, общежития или други организационни форми 
за настаняване на чужденци с предоставено убежище или международна 
закрила. 

588-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна не 
дава съгласието си на кметът на Община Варна да предприема действия по 
изпълнение на ПМС № 208 от 12 август 2016 год. и да подава заявление до 



Държавната агенция за бежанците за сключване на споразумение за 
интеграция. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 12/ 

 
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 
№ 14 

от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  седемнадесета от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни, 
контролни органи и представители на Община Варна в общото събрание 
на търговските дружества, собственост на община Варна.  

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

       
 
 
 

Общински съвет – Варна няма решения. 

 

 
 

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 
№ 14 

от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  осемнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет 
– Варна. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
      

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

589-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 20, ал. 1, т.1 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Финанси и 
бюджет”, общинският съветник Светлан Костов Златев. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 

 
 
 
 
590-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2, от „Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 
съвет – Варна решава общинският съветник Светлан Костов Златев да 
бъде член на ПК “Архитектура, строителство, устройство, организация и 
развитие на територията на общината и населените места”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 17/ 
 



591-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 20, ал. 1, т.1 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Туризъм, 
търговия и рекламна дейност”, общинският съветник Иван Димов Иванов. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 3, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 

 
 
 
 

592-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2, от „Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 
съвет – Варна решава общинският съветник Иван Димов Иванов да бъде 
член на ПК “Социални дейности и жилищна политика”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 15/ 

 
 
 
 

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 
№ 14 

от заседание, проведено на 20.12.2016 г. 
по точка  деветнадесета от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
          
 

  
 
 

Общински съвет – Варна няма решения. 

 
 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
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