
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

№ 7 

 
Седмото заседание на Общински съвет – Варна, под ръководството на 

Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор Балабанов, се проведе на 

20.04.2016 г. (сряда) от 09:00 ч. до 18:30 ч. 

 

    

Общински съвет – Варна прие следния 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1.  Питания и отговори на питания. 

 

2. Поправка на явна фактическа грешка на решение № 115-

3(5)/27.01.2016 г. на Общински съвет – Варна. 

 

3. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване“ 

относно: 

(1) – утвърждаване на класирането на комисия за избор на 

управител на: 

– „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 

лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. 

– „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 

Варна” ЕООД. 

(2) – вземане на решение за промяна в предмета на дейност на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение 

Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. 

(3)  –  отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по 

молби на граждани за лечение. 

(4)  –  одобряване на промени в „Правила и критерии за класиране и 

прием в общинските целодневни детски ясли на територията на Община 

Варна“.   
(5) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция. 

 

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и духовно 

развитие“ относно: 

(1) – именуване на улица, находяща се в кв. 513 по плана на 13-ти 

м.р.,  район „Одесос“, гр. Варна. 

(2) – именуване на улици, находящи се в со „Под село“, с. Звездица, 

Община Варна. 



(3) – избор на временни членове на Експертния съвет към фонд 

„Култура“. 

(4) – преименуване на Хорова школа „Морски звуци“. 

 

5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика“ относно: 

(1) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 

основни жизнени и комунално – битови потребности на лица. 

(2) – приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги 

за 2017 г. на Община Варна. 

(3) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на деца. 

 

6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство“ относно: 

 

(1) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 

публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ 

се в гр. Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“, 

представляващ ПИ с идентификатор 10135.2517.4760.  

(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 

публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ 

се в гр. Варна, ул. „Батак“ № 35.  

(3) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ и одобряване на 

пазарна оценка, във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на 

имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Злати 

Бръчков“ № 14.  

(4) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 

публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ 

се в гр. Варна, ПЗ „Планова“, представляващ ПИ с идентификатор 

10135.73.582.  

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

публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ 

се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Йордан Николов“ № 44.  

(6) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 

публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ 

се в гр. Варна, район „Приморски“, „Вилна зона“, ул. „Драган Данаилов“ № 

80.  

(7) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 

публичен търг за продажба на имот-частна общинска собственост, находящ 

се в гр. Варна, кв. „Галата“, представляващ ПИ с идентификатор 

10135.5510.246.   
(8) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от 

имот-частна общинска собственост, находящ се в област Варна, Община 

Варна, с. Звездица, представляващ лекарски кабинет в сграда. 



(9) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот-частна 

общинска собственост, находящ се в област Варна, Община Варна, с. 

Каменар, ул. „Княз Борис I“ № 5, представляващ сграда - Здравен пункт.  

(10) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот-

частна общинска собственост, находящ се в област Варна, Община Варна, с. 

Каменар, ул. „Цар Симеон I“ № 8, представляващ част от сграда-зала.  

(11) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот-

частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски“, 

административно-битова сграда в СК „Приморски“, представляващ: кафе–

сладкарница.  

(12) – провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем 

на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, „Приморски 

парк“, вляво от входа на „Летен  театър“, представляващ част от сграда с 

идентификатор 10135.2561.2.2. 

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

находящ се в гр. Варна, ул. „Света гора“ № 5-5А.  

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

находящ се в гр. Варна, ул. „Лозарска“ № 22.  

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

находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Ясен“ № 71А, 71Б, кв. 31. 

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

находящ се в Община Варна, жк „Младост“, представляващ ПИ с 

идентификатор 10135.3512.11.  

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

находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 10, 12, кв. 

26.  

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

находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 24, 26, кв. 18.  

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

находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 14.  

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

находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Липа“ № 6, кв. 17.  

(21) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“, одобряване на 

пазарна оценка във връзка с продажба на имот, находящ се в гр. Варна, кв. 

„Аспарухово“, ул. „Балкапан“ № 2.  

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

находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон“ № 12.  

(23) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со 

„Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“, представляващ ПИ с 

идентификатор 10135.2516.4663.  

(24) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Свети 

Седмочисленици“ № 15.  



(25) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со „Виница - 

север“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2052.617.  

(26) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Баба 

Рада“ № 27.  

(27) – одобряване на пазарни оценки, във връзка с прекратяване на 

съсобственост, чрез замяна върху поземлени имоти с идентификатори 

10135.5426.2319, 10135.5426.2320 и 10135.5426.2321, находящи се в гр. 

Варна, со „Ракитника“, землище „Галата“.  

(28) – одобряване на пазарни оценки във връзка с прекратяване на 

съсобственост, чрез замяна върху поземлени имоти с идентификатори 

10135.2515.3868 и 10135.2515.3869, находящи се в гр. Варна, со „Ален мак“.  

(29) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба и 

прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 

„Рощок“ № 4. 

(30) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 

предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3 

от ЗУТ за ПИ с идентификатор 10135.2564.232.  

(31) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 

предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3 

от ЗУТ за ПИ с идентификатор 10135.5403.9500.  

(32) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 

предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3 

от ЗУТ за ПИ с идентификатор 10135.5403.9510. 

(33) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 

предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3 

от ЗУТ за ПИ с идентификатор 10135.5403.9500.   

(34) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 

предварителен договор за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3 

от ЗУТ за ПИ с идентификатор 10135.2516.9510.  

(35) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с 

учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна 

общинска собственост, находящ се в област Варна, Община Варна, с. Тополи, 

представляващ ПИ с идентификатор 72709.520.153.  

(36) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“, даване на съгласие 

за подписване на анекс към Договор № Д11-9200/1183/20.09.2011 г. за 

учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – 

частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“ бл. 

79, вх. А, ет. 2, ап. 4.  

(37) – даване на съгласие за учредяване безвъзмездно право на 

ползване, върху имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 

Варна, ул. „Воден“ № 18. 

(38) – предоставяне безвъзмездно за управление и учредяване на 

безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, 



находящ се в гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ № 1 в полза на ОП „Спорт – 

Варна“ и Министерство на младежта и спорта. 

(39) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление 

имот -публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Средец“ 

№ 12, Детска ясла № 9 „Детелина“, в полза на ОП „Комплекс за детско 

хранене“.  

(40) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление 

имоти – публична държавна собственост, находящи се на територията на 

Община Варна, в полза на РИМ - Варна. 

(41) – отмяна на решение № 2732-8(28)/10, 17.11.2010 г. на Общински 

съвет – Варна и даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 

управление имот -частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кк 

„Св. Св. Константин и Елена“, представляващ ПИ с идентификатор 

10135.2570.38, в полза на Дом за стари хора „Гергана“ и Дом за възрастни 

хора с физически увреждания.  

(42) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление 

част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. 

„Владислав Варненчик“ № 48, в полза на район „Младост“, Община Варна. 

(43) – даване на съгласие за учредяване на възмездно безсрочно право 

на строеж върху имот частна-общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 

жк „Чайка“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2562.134, в полза на 

„Диагностично – консултативен център „Чайка”” ЕООД.  

(44) – одобряване на застраховател за сградата и имуществото на 

„Обреди“ ЕООД. 

(45) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 

културата и спорта“ ЕАД. 

(46) – одобряване на застраховател на имуществото на „Диагностично 

– консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” 

ЕООД. 

(47) – одобряване на застраховател на имуществото на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 

лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. 

(48) – допълване на „Годишна програма за 2016 г.“ във връзка с 

придобиване в собственост на Община Варна на недвижими имоти, 

находящи се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Орех“ № 11, за нуждите на 

Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване 

„Николай Хайтов“ гр. Варна. 

(49) – даване на съгласие за придобиване в собственост на Община 

Варна на недвижими имоти с идентификатори 10135.5502.102, 

10135.5502.103 и 10135.5502.551, включени в капитала на „РИБНИ 

РЕСУРСИ“ ЕООД. 

 

7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство и 

комунални дейности“ относно: 



(1) – вземане на решение за удължаване срока на договори                           

№ Д-9200/7852/02.11.1999 г., № Д-9200/7853/02.11.1999 г. и                                     

№ Д-9200/7854/02.11.1999 г. 

 

8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 

общината и населените места” относно: 

(1) – одобряване на ПУП – ПР – план - извадка в обхват от ул. „Горна 

Студена“ през ул. „Галац“, през бул. „Народни будители“ и ул. „Орел“ до 

заустването в Канал-море-езеро, по проекта за ПУП-ПРЗ на 27-ми м.р., гр. 

Варна. 

(2) - одобряване на ПУП – ПР – план - извадка в обхват на ул. 

„Моряшка“, южно от кръстовището с ул. „Лайош Кошут“, по проекта за 

ПУП-ПРЗ на 28-ми м.р. и част от 29 м.р., гр. Варна. 

(3) - разрешаване изработването на проект за ПУП-ПРЗ за „Разширение 

на гробищен парк „Запад“ в землището на с. „Тополи“, гр. Варна“ и 

одобряване техническото задание за проектиране. 

(4) – одобряване на ПУП – ПРЗ за УПИ IV-19, УПИ V-24, УПИ VI-7, 

УПИ VII-25, УПИ X-26, УПИ LX-20 и УПИ LXII-26 – „за инж. инфр.“, кв. 

207 и улична регулация от о.т. 1590 до о.т. 1593 през о.т. 1613 и о.т. 1614, м. 

„Коджа тепе“, гр. Варна.  

(5) – одобряване на  ПУП - изменение на ПРЗ за кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 4, 

кв. 5, кв. 6, кв. 7 и кв. 8, част от устройствена зона ЖМ (м. Дели Сава и м. 

Саръ Баир), гр. Варна. 

 

9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет“ относно: 

(1) – изменение на решение № 828-4, т. XX от Протокол № 15 от 

20.02.2013 г. на Общински съвет – Варна. 

 

10. 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 „Регионално и транспортно развитие в Дунавско-черноморския 

регион за превръщането му в транснационален мултипристанищен портал“, 

по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020.  

(2) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна като 

проект „Варна Европейска младежка столица - Черноморски младежки 

център по предприемачество” по програма Интеррег „Балкани Средиземно 

Море“. 

 

11. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

органи и представители на община Варна в общото събрание на търговските 

дружества, собственост на Община Варна. 

 



12. Създаване на постоянни, временни и специализирани комисии към 

Общински съвет – Варна, избор на председатели на комисии и утвърждаване 

на съставите им. 

 

13. Дискусия с гражданите. 

 


