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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов, заповядайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Няма питания, нито отговор на питане. Моля сътрудниците да 

разпечатат материалите за цялата сесия, тъй като таблетите на част от 
колегите въобще нямат информация за днешната сесия. На останалите 
колеги имат, но с това, което е обявения дневен ред – не с допълненията. 
Т.е. на практика в момента нито един няма в ръцете си от съветниците 
нищо, което обсъждаме на днешното заседание. Докато тече точката 
питания нека да се разпечатат всичките материали, за да може наистина да 
се проведе нормално заседание на общинския съвет.  

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Абсолютно подкрепям това, което каза г-н Гуцанов ...  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не съм Ви дал думата, г-н Липчев ...  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Възмутително е това отношение. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Липчев, да Ви кажа какво е свършено и лично съм го подкрепил 

и проверил на моя таблет. Имаме дневен ред, имаме разпечатани 
материали, последно снощи в девет часа ги проверихме, че се отварят в 
това число и допълненията. Така че моля ви, не отпращайте обвинения 
към секретариата такива, каквито не са. За всеки случай имате в ръцете си 
пълен комплект. Точно е, изпълнили сме решението по предложение на г-
н Гуцанов на всяка група да дадем по един комплект, след като 
съветниците искат, отива да разпечатаме и още.  



Петър ЛИПЧЕВ 
Този комплект, който държа в ръцете си е за 22 човека. Единствения 

комплект, г-н председател ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Всичките са си отворили таблетите и гледат. Това че Вие не сте го 

отворили аз не съм виновен .. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Не го нося в момента, няма ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Гуцанов.  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Няма никакво обвинение, г-н Апостолов. Има технически проблем. 

Нито Вие сте виновен, нито секретариата в дадения случай. Дайте да 
вървим напред .. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не към Вас, към г-н Липчев беше ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Нека да го направим ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Отиват да разпечатват. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
.. и да продължаваме.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Така. Г-н Костадинов.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Йорданов. Имам един 

кратък въпрос. С ... Микрофона работи ли? Чува ли се? .. Така. Имаме 
решение, което е от 2012 г. за 2012 г. в бюджета да се включи една сума от 
31 хил. лв. за издаване на списанието “Простори”, което е едно от най-
старите литературни списания в България. За тази година обаче още 
преведени средства за издаването му няма. След разговор с 
председателката на, с директорката на дирекция “Култура и духовно 
развитие” установих, че има някакъв спор във връзка със собствеността 



върху марката на списанието. След като се поразрових в документацията 
се установи, че такова нещо именно съответно има и едно писмо от кмета 
на Варна от 2009 г., с което се изказва, че Община Варна финансира 
изданието, което съществува и чийто регламент за издаване за изкуство и 
култура е приет с решение на Общински съвет – Варна. В този смисъл 
въпросът ми е каква е причината за забавянето на финансирането и дали 
има нещо, което се е променило в чисто съдебен аспект от 2009 г. насам, 
още повече че, пак повтарям, ние на практика сме гласували една сума от 
31 хил. лв. в бюджета на общината за 2012 г. Благодаря. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Костадинов. Ще помоля за тишина, за да може да 

се чуват въпросите. Други питания, колеги? Д-р Митковски, заповядайте. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н кмете, колеги. Става дума за контрола по 

изпълнението на една Ваша заповед от 07.06.2012 г. по отношение на 
пропускателния режим за моторни превозни средства в “Приморски парк”. 
В точка четири от Вашата заповед е записано, че освен автомобили със 
специален режим на движение през КПП “Спортна зала” се допускат и 
такива със служебни бележки, издадени от Община Варна. Въпросът ми е 
следният. Имате ли представа колко такива служебни бележки са 
издадени, съответно имате ли списък с лицата, на които са издадени 
такива служебни бележки и сред тях има ли лица, които не отговорят на 
такива, каквито Вие сте определили, които могат да получават такива 
бележки? Т.е. родители на деца ползващи примерно тенис кортовете на 
“Черно море елит”. Извън този списък има ли и други, на които общината 
е издала такива бележки? Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Митковски. Д-р Бояджиев, заповядайте. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Уважаеми съграждани, уважаеми представители на пресата, 

уважаеми колеги, г-н кмете. Преди две заседания на общинския съвет, не 
смятайки извънредното заседание, взехме решение, при което от фонд 
“Резервен” прехвърлихме апартаменти във фонд “Ведомствен”. Тогава ние 
от гледна точка все пак, че въпросът е щекотлив - знаете стотици варненци 
са включени в списъци, подредени съответно по групи: едно, две, три, 
четири, като крайно нуждаещи се. Знаете въпрос, който трудно може да се 
реши и аз мисля, че Вие сте така добронамерен в решението му, но така 
или иначе тези жилища бяха прехвърлени от фонд “Резервен” към фонд 
“Ведомствен”, като общинския съвет взе решение все пак 



администрацията да уведоми общинския съвет кои точно са служителите, 
които са били така да се каже въведени в тези апартаменти. Това е моя .. 
Даже тогава, за да припомня на колегите общински съветници, г-н Янко 
Станев в обичайния му така тип подхвърли, нали няма проблеми, не знам 
какъв се явява на администрацията, пое ангажимент. Но в края на 
краищата Вие сте по закон представител на администрацията и по 
правилник на общинския съвет задавам въпроса към Вас.  

Втори въпрос е така, като продължение на въпроса ми .... конкурс, да 
бъдат назначавани млади хора с образование, а не универсални и уникални 
чиновници, които са се доказали във времето колко струват. В тази връзка 
става въпрос за уникалност и се сещам за уникалната социална програма – 
винаги съм се питал какво я прави толкова уникална? Разглеждал съм 
социалните програми на такива доказани в правенето на социална дейност 
общини, като Виенска община, Фрайбург, където има водещ медицински 
университет, Позмант. Също така съм се интересувал от социалната 
програма. Винаги, критикувайки социалната програма смятайки, че тя 
трябва да работи за варненци по-добре съм критикувал уникалността на 
това, че наши колеги общински съветници са основни, така да се каже, 
доставчици на, така да се каже, социални услуги. Става въпрос за техни 
НПО-та. Това не е уникално, според мене. Винаги съм критикувал в тази 
насока нещата и във връзка така продължение за социалната програма, бях 
председател на една комисия по разглеждане проблемите по 
верификацията на проекта за СУПЦ “Д-р Железкова”. Във връзка с което 
моята молба е, тъй като пуснахме писмо към Вас, все пак да бъдем 
допуснати до документите на програмата. Малко предистория. На 
13.03.2012 г., искам да кажа, че комисията в мое лице и в ръцете на Светла 
Такева и г-н Темелков, все пак направи пет заседания. Разглеждахме 
допуснатите до нас документи, ходихме на място и се уверихме, че 
наистина има още какво да се направи за един проект, по който общината 
можеше да получи 5 млн. и 600 хил. лв., но се оказа, че и към момента 
няма верифициране на разходите и ние, допълнително, все пак с надежда, 
тези пари да влязат в Общински съвет, доколкото си спомням също така 
гласувахме едни около 200 хил. лв. допълнително по отношение на 
асансьорни уредби и по отношение на довършителни работи на тази 
сграда. Но конкретния ми въпрос е, все пак ще имаме ли допуск до 
документите, тъй като на 13.03.2012 г. д-р Радушев любезно ни покани да 
отидем и да разгледаме документите. Сега аз не смятам, че той не е 
наясно, не дай си боже, с общите правила, по които се сключват договори 
между нас, като бенефициент и МРРБ. След това се оказа, че отговорната 
служителка, ние отидохме като комисия, уговорихме даже дата и час, на 
който да разгледаме документите. Оказа се, че скоропостижно на 15 март 
тази служителка е напуснала Община Варна и ключовете са в д-р Марков, 
който се позова на общите правила, а по-конкретно на т. 4, ал. 11, където 



се говори именно за това, че не може да се подават документи, които 
разкриват, така да се каже, конфиденциални данни, които са станали 
сведения по време на изпълнение на проекта. И анализирайки именно тази 
точка ние Ви помолихме все пак да ни се предоставят 
неконфиденциалните данни по проекта или ако Вие не можете да 
прецизирате кои са конфиденциални и кои не, да отпратите писмо до 
МРРБ, като представител на общината, и съответно ние да получим 
достъп до документите. Смятам, че един обществен проект, какъвто е 
този, един проект, който се направи с европейски пари – две са основните 
думи, това са прозрачност и осведоменост. Въпроса ми е, дали все пак ще 
имаме достъп до документите, като комисия, която смятам, че има своето 
право и все пак отново казвам, неплащането на тези 5 млн. и 600 хил. лв. 
към общинския бюджет отваря дефицит на общинския бюджет повече от 
година и четири месеца. Това е важно, според нас. И ние като общински 
съветници смятам, че имаме своето право да питаме .. Г-н Луков, ако 
смятате, че тези пари са излишни ... Аз зададох въпроса, г-н кмета ме 
разбра. Ако смятате ние да си репликираме ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не влизайте в диалогов режим. После седнете и си говорете .. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Разбира се. И отново така повтарям молбата си и като въпрос, дали 

все пак ще има допуск на общинските съветници до тези документи? Дали 
Вие сте пратили съответно писмо до МРРБ и дали все пак ще имаме 
възможността да разгледаме документите, и да си свършим работата, за 
която има решение на общинския съвет. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Бояджиев. За да нямаме обструкции, обвинения, 

изявления в медиите, председателя на комисията по правилник, г-н Аврам 
Тодоров приканва всички горещо подкрепен от мен, да спазвате 
правилника и трите минути казва той, за изказване. Другото е просто 
светлина в прожектора. Благодаря. Други питания? 

 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Не. Точно три минути беше изказването ми. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не съм ... Опозицията го засече, аз вярвам на конструктивната 

опозиция. Други питания, колеги? Г-н Недков, заповядайте.  
 
 



Николай НЕДКОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател. Имам два въпроса, 

единия към г-н кмета, единия към Вас. Въпроса към г-н кметът е защо 
Община Варна все още не е изготвила регистър за зелените площи. Знаем, 
че имаме наредба за опазването им, знаем че ако нямаме такъв изготвен 
регистър това означава, че всяка глоба за незаконна сеч пада в съда 
задължително. Това е единия въпрос. Това е абсолютно задължително за 
една уважаваща се община, като Варна.  

А втория въпрос е към Вас, г-н председател. На предното заседание 
на общинския съвет взехме решение за създаване на комисия за 
разглеждане на действията на бордовете на директорите на “Паркинги и 
гаражи”. Днес ще взимаме решение за ликвидацията на това дружество, а 
имахме решение до следващата сесия тази комисия да е сформирана и да 
изготви доклад. За съжаление в нашата група все още нямаме искане да 
посочим член, тъй като решението беше всяка група да посочи член. 
Очевидно е, че се забавя изпълнението на решението на общинския съвет, 
поради което повдигам въпроса само с молба да се ускори това нещо.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Ще се възползвам от микрофона, за да дам директен отговор на 

поредното обвинение. Има решение на Общински съвет, което трябва да 
се изпълнява, ако чакате допълнително да ви поканя ще го направя в 
първия ден след това сесийно заседание и ще ви напиша покана да си 
излъчите от вашата група човек. За сведения, групата на политическа 
партия “ГЕРБ” – г-н Джиков, г-н Бояджиев, си излъчиха представители. 
Написал съм писмо до г-н кмета да предложи двама човека от 
администрацията, отдавна е изпратено, очаквам колегите със съвест и 
отговорност да си предложат хора. Използвам случая да ги поканя отново 
да изпълнят решението на общинския съвет, а ви уверявам лично, че след 
заседанието ще им напиша и писмо, за да нямате повод следващия път да 
ме питате отново. Благодаря. Други питания? Не виждам. В залата е г-н 
кмета. Давам думата за отговор на така поставените въпроси. Заповядайте.  

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Уважаеми г-н председател на общинския съвет, уважаеми ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Моля за тишина. 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
.. общински съветници, дами и господа. Позволете ми да започна с 

отговор на въпрос, който вие не ми зададохте, но все по-често ще си 
задавате всички с хода на сесията. Въпроса с температурата в залата, с 



жегата в залата. Г-н Караденчев, моя уважаван заместник се е ангажирал с 
този проблем и ми каза, че за 15 август климатика в залата ще работи и ако 
въпроса с потенето и жегата тогава отпадне от дневния ни ред, дано да не 
дойдат възпалени нерви, мускули – бедрени, лицеви и т.н. Нещо, което 
обичайно следва ползването на климатик, но това в рамките на шегата. 

Докато слушах дискусиите, гласуванията по дневния ред, 
инцидентно ме навести размисъл по отношение на термина “въздържал 
се”. Не е упрек към абсолютно никого, аз съм бил народен представител и 
многократно съм се ползвал от възможността на процедурата. Отправям 
въпроса и към себе си. Досега не се бях замислял, чисто съдържателно, 
това термин на процедура със съдържателен характер. Мисля, че сте 
съгласни с това нещо. Тя дава възможност за израз на позиция. Тези, които 
са “за” – ясно, тези които са “против” – работата е ясна. Този, който е 
“въздържал се”, той също има становище, очевидно, но поради или други 
съображения се въздържа да го сподели. И като че ли, тази процедура има 
отлагателен характер. Тя се отнася като че ли за въздържание да споделиш 
позицията си по определен въпрос в момента, но не е изключено това да 
стане в бъдеще. Пак казвам, не е упрек към никого, защото самия аз казах, 
когато съм имал провокацията да се произнеса по един въпрос и не съм 
искал да го сторя, или пък съм имал други съображения съм се ползвал от 
тази процедура. Чисто съдържателен характер. Дали терминологично това 
е правилно – въпрос на преценка.  

Отговорите на въпросите. За списанието. Чакаме, възложили сме 
експертно становище относно правата и собствеността. Незабавно, когато 
го получим ще има съобразно него ясно становище – финансираме или не. 
Очаквам това експертно становище. То ще бъде оповестено, когато ние го 
получим. Не мога да кажа за какъв срок сме го възложили. Но съм го 
възложил, когато дискутирахме с г-жа Димитрова. Нейното предложение 
беше да анализираме още веднъж тези неща, аз подкрепих нейното 
предложение. В процес на очакване сме на това становище, не може да 
бъде дълго. В рамките на август месец би трябвало да е факт. 

Бележките, служебните бележки на общината. Нямам представа 
колко са издадени, но със сигурност има информация колко са те. И 
безспорно има информация на кого. Елементарна проверка би трябвало да 
отговори. Нещо, с което се ангажираме следващата сесия – бройката на 
служебните бележки, които са издадени и имената на хората, може би те 
не ви интересуват, но по-скоро ви интересува издадени ли са такива на 
хора, които нито деца, нито самите те тренират на тенис комплекса. Така 
схванах въпроса. Има ли хора извън ... С други думи, които да ползват 
служебната бележка, която се предоставя при наличието на определени 
качества, за други цели. Разбрах смисъла на въпроса. Ангажирам се с 
отговор на следващата сесия разбира се, че трябва да има ясен списък на 
бройките и на имената на хората, особено в създалата се наскоро 



обстановка в страната. Всеки подлежащ на контрол допуск, вход, изход, 
вече би трябвало да бъде предмет на внимателен контрол и анализ. Още 
повече.  

Сега. Д-р Бояджиев. Социалната ни програма действително има 
характеристики на уникална за страната поне, но мога да Ви уверя, че това 
е и извън страната, защото изследвайки характера на нашата социална 
програма получих покана, това не е тайна и в Барселона докладвах за 
нашата социална програма, на нашите европейски партньори. Това съвсем 
сериозно казано и такава беше оценката на много градове, които 
включително са по-богати от нас. Интересното е, че напоследък градове, 
които считахме за безумно, несравнимо по-богати от нас, започват да им 
за изписват имената на градове сред фалиращите. Наполи, Барселона, 
Каталуния търси помощ от правителството, за да оцелее и ред такива 
градове. Т.е. ако към момента актуално е нещо в моето изказване, то е 
оценката за уникалност на нашата социална програма, а нашата 
констатация, че тези градове са значително по-богати, вече е поставен под 
сериозен въпрос. Не мога да кажа дали това е така. Г-н Куликов, докато 
Вие задавахте въпроса си за жилищата, дойде и каза, че за следващата 
сесия ще ви предостави тази информация. Вие казвате, може би поставяте 
под съмнение уникалността на изпълнителите на социалната програма ... 
Е, все пак всяко ЕГН, име или физическа лично е уникална сама по себе 
си. Друг е въпроса в контекста изпълнител на собствената общинска 
програма, дали това определение намира основанията си. Не влизам в 
спор. 

Документи. Участници в администрацията. Така. Това, което казахте 
за вашето предложение да бъдат определени представители на 
администрацията. Вчера мина доклад при мен, възложил съм го на един от 
нашите директори със срок днес имената да бъдат посочени, като се 
съобрази тяхната компетентност да участват в такъв вид проверка и до 
днес заповедта, с която те ще бъдат определени ще бъде факт, така че 
комисията – това е пречката, би могла да започне работата си.  

За достъпа на документите, към документацията. Лично аз прочетох, 
защото и в моето съзнание нямаше, не би трябвало да има пречка да се 
предостави цялостната документация, още повече на общински съветници. 
Тогава ми беше предоставено становище на управляващия орган, че 
документацията, ако бъде предоставена по този начин от предоставящия 
може да бъде потърсена наказателна отговорност. Ако не са ви дали този 
отговор, моля ви колеги, предоставете този отговор на управляващия 
орган. Ако имаме да зададем въпрос в друг нюанс, аз съм съгласен 
съвместно с вас да го подпишем и да го изпратим още веднъж на 
управляващия орган и да чакаме неговото становище. Но с очите си 
прочетох становището на органа, на управляващия орган, който казва, че 
се носи наказателна отговорност с предоставяне на документацията. 



Съгласен съм да изчистим този спорен момент заедно, аз ще подготвя 
писмото, да го подпишем заедно и заедно да изчакаме отговор на 
управляващия орган. Тогава мисля, че заедно, помежду ни няма да има 
въпросителни или основания за упрек. Успешна сесия желая.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Други питания към г-н кмета? 
 
Николай НЕДКОВ  
Само ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Г-н Недков.  
 
Николай НЕДКОВ  
Извинявам се. Тъй като имаше въпрос и за регистъра на зелените 

площи, г-н кмета явно е забравил. 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
За регистъра за зелените площи. Д-р Липчев.  
 
Петър ЛИПЧЕВ  
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги. Аз съм възхитен от Вашата 

политическа и психологическа прозорливост. В този аспект, как така 
икономическа, искам да задам един въпрос за аргументите за 
предложението Ви “Паркинги и гаражи” да стане общинско предприятие. 
В тези, икономическата обосновка в по-груб вид и значи ли, има ли нещо 
това, че сегашното ръководство, което борда и прокуриста е така, 
примерно и те притежават някаква икономическа и управленска 
некомпетентност или немощ бих казал. Предполагам, че не е така. 
Предполагам, че не е така. Просто в нашето, в предложението, което е 
сведено до нас липсват аргументи, ако може да ни ги представите. 
Благодаря Ви. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Липчев. Други питания допълнителни? Не виждам. 

Г-н кмета за отговор. Заповядайте.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Има средства в бюджета, обявена е процедура по избор на 

изпълнител на въпросната програма, за която Вие говорите. В този процес 
сме. Дали икономическата криза, дали други съображения, виждате, че 
всяка обществена поръчка се проточва максимално във времето. С 



оспорване, с обжалване, с провеждането на нова и т.н. Това е ситуацията с 
конкретния въпрос. 

“Паркинги и гаражи”. Не. Не може да има в моето предложение 
оценка за работата или за качествата на досега представляваните 
избраници или служители. Но може и да има. Нямам и впечатления в тази 
насока. Мисля, че многократно съм споделял съображенията за това, ако 
не са изложени в конкретни условия, ако те не си личат, те са чисто 
икономически, както вие казахте. База за сравнение, какво бихме могли да 
получим от една такава дейност – те информацията, която предоставяме за 
средствата постъпващи от бройката места. Ограничен брой места - 180 на 
брой, които в момента се таксуват. Т.е. постъпват средства от варненци в 
общинския бюджет. Те са по 30 000 лв. на месец. С други думи, в момента 
има вече една сериозна сума от ограничен брой места, които постъпват в 
общинския бюджет. Не си спомням в предложението ми записано ли е и 
другото, което бих искал да сторим. В момента, в който имаме прецизната 
подготовка, възможността да откликнем на очакванията на инвалиди, на 
хора собственици на моторни превозни средства, да бъде създадена 
организацията, материалните предпоставки за въвеждането на синята зона 
в действие – всички тези средства в значителен размер, да постъпват 
директно в общинския бюджет. И понеже винаги, когато става дума за 
средства, възникват въпроси относно размера, начина на разходване, 
предлагам във вашето решение да обсъдите възможността тези средства, 
които постъпват по тази дейност, да бъдат целеви средства. Вие да 
определите областта, в която те да бъдат обратно разходвани – това би 
могло да бъде сигурност на движението, ремонт на улиците. Целеви 
средства, като крайната убеденост, че няма злоупотреба с тези средства 
защо да не прибегнем към един, една гражданска форма на контрол върху 
тези конкретни целеви средства. И това са въпроси, които подлежат на 
обсъждане. Достатъчен ли е моя отговор?  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Питане към д-р Липчев.  
 
Петър ЛИПЧЕВ  
Благодаря Ви. Просто ставаше въпрос в едно предприятие имаме 

приходи, имаме и разходи. До момента това управление беше, като 
дружество с борд на директорите и с прокурист нали, които даже на 
предното заседание взехме такова решение да се сформира работна група, 
която да проверява дейността на предприятието дотук. В момента ние 
имаме предложение това да стане общинско предприятие. Става въпрос 
примерно, в както имаме и предложение и спортна, “Двореца на спорта и 
културата” и той да стане общинско предприятие ... 

 



Кирил ЙОРДАНОВ 
Дайте да го обсъдим, да.  
 
Петър ЛИПЧЕВ  
Именно. Става въпрос, че едната дейност явно е губеща за 

общината, другата дейност и тя ли е губеща, че става общинско 
предприятие? Ефекта какъв ще бъде? Считате ли, че като стане общинско 
предприятие печалбата за общината ще бъде по-голяма, отколкото, ако е 
търговско дружество, както досега? Благодаря Ви.    

 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Имате съмнение? 
 
Петър ЛИПЧЕВ  
Аз нямам никакво съмнение ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
По-скоро редно е в случая Вие да ... 
 
Петър ЛИПЧЕВ  
.. и предположения. Просто един въпрос ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
... аргументирате, че то може да бъде печелившо в досегашния си 

вид. Е ми много ясно Ви казвам какъв е мотивът – средствата, които 
постъпват от паркирането, да влизат директно в бюджета, което никога 
нямаше да се случи. Ето това е.  

 
Петър ЛИПЧЕВ  
В този ред ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Да обсъдим ли тази хипотеза на базата на други общински търговски 

дружества? Съгласен ли сте? За “Пазари” примерно да поговорим? Което 
не означава, че правя предложение ... 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Д-р Липчев, не влизайте в диалогов режим ... 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
... “Пазари” да стане общинско предприятие. Дайте да се разберем ... 
 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
... ако обичате.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Дали ще говорим за дивидентите там ...  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Не влизайте в диалогов режим. 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
... и т.н. Мисля, че позицията ми не засяга, не дава място за съмнение 

за моите мотиви. Предлагам вие да обсъдите за себе си, ако искате 
мислено, каква е ефективността от търговските дружества за общината. 
Това е друг въпрос. Не го коментирам. 

 
Петър ЛИПЧЕВ  
Благодаря Ви. 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Сега. Някъде пропуснах в досегашните въпроси, които ми бяха 

зададени стана дума, че много работни места ще бъдат открити към 
администрацията с тази реформа, която правим. Действително те ще бъдат 
много работни места и начина, по който ще бъдат назначавани хората. 
Действително Община Варна става един много сериозен работодател, 
което ще даде възможност да назначим много нови хора. Надявам се 
никой да не се опитва да ми влияе в избора на млади специалисти, млади 
специалисти подчертавам, каквито вече достатъчно се назначават в 
общинска администрация и ще продължа да назначавам. Разбира се, ако се 
допусне грешка аз ще ви бъда благодарен да ми сигнализирате за това. 
Точно това е идеята. Да назначим добросъвестни хора с добри качества, 
които поради кризата са без работа с приложно поле на своите умения. 
Искрено се надявам точно този ефект да, аз имам намеренията да 
постигнем този ефект. Стотици ще бъдат хората, които ще назнача. 

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н кмета. Поредния въпрос на д-р Липчев.  
 
Петър ЛИПЧЕВ  
Не е въпрос, а просто исках да благодаря  и аз на г-н кмета за 

изчерпателния отговор. Той ме удовлетворява. Аз нищо не разбирам от 
паркинги и гаражи, затова и си го зададох, защото не видях и 
необходимите аргументи. След неговото изказване действително получих 
просветление и вече съм по-наясно по темата. Благодаря Ви.  



 
Николай АПОСТОЛОВ 
Това е резултат. Г-н кмета поиска думата. Другия доктор, Бояджиев 

също поиска думата. 
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Благодаря. Благодаря за тази характеристика. Тя внася така един 

елемент на облекчение в мене и притеснение, че поради друга служебна 
ангажираност няма да мога да остана до края на сесията, уважаеми г-н 
председател. Все с тази функция, с която честно казано не, не е заяждане. 
Жегата, която се очертава тази сесия. Да вдигнем малко настроението и да 
си пожелаем действително тя да бъде успешна. Лека.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря. Д-р Бояджиев. Предполагам, че има въпрос.   
 
Ивайло  БОЯДЖИЕВ 
Също искам ... 
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Или благодарност.  
 
Ивайло  БОЯДЖИЕВ 
Също благодарност, да. Благодаря на кмета, че отговори на трите ми 

въпроси нали, за да оправдая себе си, нали защо съм говорил осем минути. 
Имах три въпроса към г-н кмета и вече очакваме конкретна покана от 
негова страна да подготвим писмото към МРРБ, и все пак комисията да 
може да си свърши работата. Благодаря.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря и аз. Колеги, някоя благодарност още има ли? Няма. 

Поради изчерпване на точката, преминаваме към точка втора от дневния 
ред. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 10 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2012 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Удостояване със званието “Почетен гражданин на 
Варна”  и званието Почетен знак “За заслуги към Варна”. 

 
      Докл.: Н.Апостолов – Председател ОбС 

     
Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

533-2. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, 
чл. 6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008004ВН/04.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Свилен Емилов Нейков с почетно звание “Почетен гражданин на град 
Варна”.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 

534-2.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, 
чл. 6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12001516ВН-001/17.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява 
господин Георги Христов Германов с почетно звание “Почетен 
гражданин на град Варна”.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 



535-2.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, 
чл. 6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12005707ВН-004/17.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява 
госпожа Грациела Василева Бъчварова с почетно звание “Почетен 
гражданин на град Варна”.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 

536-2. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, 
чл. 6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12005706ВН-003/17.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява 
господин Станчо Георгиев Станчев с почетно звание “Почетен 
гражданин на град Варна”.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 

 

537-2.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, 
чл. 6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № ОС 
12000814ВН-002/18.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява 
господин Никола Стефанов Манев с почетно звание “Почетен 
гражданин на град Варна”.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 

 

538-2. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, 
чл. 6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12003617ВН-002/17.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява 
господин н.с. І-ва степен Иван Симеонов Иванов с почетно звание 
“Почетен гражданин на град Варна” – посмъртно. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 

 
 
 



539-2.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 
чл. 7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008650ВН/13.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Валентина Любова Крачунова с Почетен знак “ За заслуги към Варна” 
– златен. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 

 
540-2. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 

чл. 7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008650ВН/13.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Павлин Панов Петков с Почетен знак “ За заслуги към Варна” – златен. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 

 

541-2.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 
чл. 7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008650ВН/13.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Георги Маринов Танов с Почетен знак “ За заслуги към Варна” – 
сребърен. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 

542-2.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 
чл. 7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008964ВН/18.07.2012г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Янка Петрова Котларова с Почетен знак “ За заслуги към Варна” – 
златен. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 



543-2.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 
чл. 7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008004ВН/04.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Минка Георгиева Ванкова с Почетен знак “ За заслуги към Варна” – 
златен. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 

 

544-2.  На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, 
чл. 7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008004ВН/04.07.2012 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Петър Герчев Стойков с Почетен знак “ За заслуги към Варна” – 
златен. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



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 
№ 10 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2012 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Култура и духовно развитие”  относно: 
(1) – именуване на Гребна база в местност “Малка чайка” в Гребна 

база “Сия Нейкова” . 
 Докл.: Д. Димова – Председател ПК “КДР” 

 
Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

545-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12008733ВН/16.07.2012 г., Общински съвет – Варна именува Гребна 
база, находяща се в гр. Варна, район “Аспарухово”, Южен бряг на 
Варненското езеро, местност “Малка чайка”, с наименованието Гребна 
база “Сия Нейкова” . 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 



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 
№ 10 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2012 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет за извършените разходи от 

Председателя на Общински съвет – Варна, във връзка с участие в общото 
събрание на НСОРБ и НАПОС за периода от 01.04.2012 г. до 30.06.2012 г.  
 

Докл.: Н.Апостолов – Председател ОбС  
       

Общ брой присъстващи общински съветници - 34 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
546-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 

от Наредбата за командировките в страната и във връзка с писмо изх. № 
РД12008088ВН/05.07.2012 год. от Кмета на Община Варна с приложен 
отчет, Общински съвет – Варна одобрява отчета за извършените разходи от 
Председателя на Общински съвет – Варна за командировки в страната за 
периода от 01.04.2012 год. до 30.06.2012 год., в размер на 190 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

               
 
 
 
 



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 
№ 10 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2012 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

“Структури и общинска администрация”  относно: 
(1) – увеличаване общата численост на дейност “Общински приют 

за безстопанствени кучета” . 
(2) – одобряване структурата на общинската администрация по 

райони при Община Варна. 
(3) – одобряване прехвърлянето на щатни бройки от местни дейности 

в дейност “Общинска администрация”. 
 
    Докл.: Н.Стоянов – Председател ВрК “СОА” 

          
Общ брой присъстващи общински съветници - 40 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

547-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008972ВН/18.07.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
увеличаването на общата численост на дейност “Общински приют за 
безстопанствени кучета”  към Други дейности по икономиката с 5 /пет/ 
щатни бройки. 

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

 

 

 548-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008981ВН/18.07.2012г., Общински съвет – Варна одобрява, считано от 
31.07.2012 г., структурите на общинските администрации на районите – 
“Одесос”, “ Приморски”, “ Младост”, “ Владислав Варненчик” и 
“Аспарухово”  при Община Варна, съгласно докладни записки – вх. № РД 



12008601ВН/13.07.2012г. от кмета на район “Одесос”; вх. № РД 
12008598ВН/13.07.2012г. от кмета на район “Приморски”; вх. № РД 
12008689ВН/16.07.2012г. от кмета на район “Младост”; вх. № РД 
12008641ВН/13.07.2012г. от кмета на район “Владислав Варненчик”; вх. № 
РД 12008612ВН/13.07.2012г. от кмета на район “Аспарухово”, приложения 
към настоящото решение. 
 Решението влиза в сила от 31.07.2012 г.  

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

 

 

 549-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008982ВН/18.07.2012г., считано от 31.07.2012 г., Общински съвет – 
Варна одобрява прехвърлянето на 69 /шестдесет и девет/ щатни бройки от 
местни дейности: 714 “Спортни бази за спорт за всички”, 759 “Други 
дейности по културата” и 389 “Други дейности по образованието” в 
дейност “Общинска администрация” – дофинансиране, функция “Общи 
държавни служби”. 
 Решението влиза в сила от 31.07.2012 г.  

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

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  



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 
№ 10 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2012 г. 
по точка  шеста 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) – одобряване на ПУП-ПУР  на с.о. “Акчелар”  - гр. Варна. 
(2) – одобряване на ПУП-ПУР на с.о. “Ваялар”,  с.о.  “Траката” и 

с.о. “Горна Трака” - гр. Варна. 
(3) – корекция на решение № 467-2/9/04,05.07.2012 г. 

 
    Докл.: Т. Парушева – Председател ПК 

“АСУОРТОНМ” 
          

Общ брой присъстващи общински съветници - 36 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

550-6. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 1 и чл. 16, ал.7 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № РД12-9302/26/02.02.2012г., Общински съвет – Варна 
одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - плана за улична регулация 
на улици и поземлени имоти за обекти публична собственост на с.о. 
“Акчелар” , като от обхвата на разработката се изключат поземлени имоти 
за обекти публична собственост квартали: 42, 43, 44, 45, 46, 49 и частта от 
кв. 24, западно от УПИ III-9520 “за озеленяване и инженерна 
инфраструктура”, в това число и схеми: схема за електронни и 
съобщителни мрежи и съоръжения, схема за електроснабдяване, схема за 
водоснабдяване и канализация, схема за газоснабдяване, сборна схема на 
техническата инфраструктура, схема за вертикално планиране и 
транспортно комуникационна схема. 

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



551-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 1 и чл. 16, ал. 7 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
изх. № РД12-9302/24/02.02.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
Подробен устройствен план /ПУП/ - плана за улична регулация на улици и 
поземлени имоти за обекти публична собственост, План за улична регулация 
/ПУР/ на с.о. “Ваялар”, с.о. “Траката” и с.о. “Горна трака”,  в това число и 
схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за 
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за 
газоснабдяване, сборна схема на техническата инфраструктура, схема за 
вертикално планиране и транспортно комуникационна схема. 

/за –  32, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
552-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка 

с чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Варна допълва решение № 467-2 по 
Протокол № 9/04,05.07.2012г., със следния текст: “в това число и схеми: 
водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна план-схема за 
вертикално планиране и комуникационно транспортна схема”, като 
решението добива следния вид:  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16, ал.7 и 
чл. 129, ал.1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с № РД11-
9302/204/25.11.2011г., Общински съвет – Варна одобрява план за улична 
регулация на улици и поземлени имоти за обекти публична собственост - 
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ на 
кв.“Изгрев” включващ: м.“Изгрев”, м.“Франга дере” и м.“Кокарджа”,  при 
граници: път за с.Каменар, бул. “Хр. Смирненски”, каменарско землище и СО 
”Сълзица”, в това число и схеми: водоснабдяване и канализация, 
електрозахранване, идейна план-схема за вертикално планиране и 
комуникационно транспортна схема. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  



 
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 
№ 10 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2012 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решение от ПК “Социални 
дейности и жилищна политика” относно: 

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

(2) – приемане на Общинска програма за закрила на детето за  
2012 г. 

(3) – увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа 
“По–добро бъдеще”. 

 
    Докл.: Л. Маринова – Председател ПК “СДЖП” 

      
Общ брой присъстващи общински съветници - 37 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

553-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 
194-5/4/01.02.2012г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП, 
Общински съвет – Варна отпуска еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално – битови потребности на 
лицата, посочени в протокол на Вътрешно – ведомствена комисия от 
19.07.2012 г., назначена със заповед № 2040/30.05.2012 г. на Кмета на 
Община Варна за отпускане на еднократни помощи, съгласно приложение 
№ 1. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
  
 



554-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и по предложение 
на Адриана Григорова – директор на Дирекция “Социално подпомагане” – 
Варна към Агенция за социално подпомагане – София с № ОС 
12000683ВН/15.06.12г., Общински съвет – Варна приема Общинска 
програма за закрила на детето за 2012 г., съгласно приложение към 
настоящото решение. 

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 
555-7.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане, чл. 
36, ал. 1, 2, т. 10, чл. 36 В, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона 
за социално подпомагане и по предложение на Кмета на Община Варна с 
изх. № РД 12008971ВН/18.07.2012г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа 
“По–добро бъдеще”  от 60 на 80 места, делегирана от държавата дейност, 
считано от 01.01.2013 г. 

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

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  
 
     

 
 



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 
№ 10 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2012 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решение от ПК “Финанси и 
бюджет” относно: 

(1) – актуализиране на Списък на длъжностите с право на 
транспортни разходи, съгласно чл. 29 от ПМС № 367/29.12.2011 г. 
/Приложение 21/. 

(2) – заемообразно отпускане на средства от бюджета на Община 
Варна за изпълнение на проект “Хуманизъм и прагматизъм в 
образованието на деца и ученици със специални образователни 
потребности /дестинация – Варна, време – 21 век/”. 

(3) – определяне на основна месечна работна заплата на 
Председателя на Общински съвет – Варна. 

(4) – изменение на приложение № 18 “Разчет за численост и фонд 
работна заплата“ към Бюджет 2012 г. на Община Варна. 

(5) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
“СБАЛПФЗ – Варна” ЕООД . 

(6) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
СБАЛОЗ “Д-р Марко Марков” Варна ЕООД.   

(7) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
ремонтни дейности за нуждите на МБАЛ “Света Анна” Варна АД. 

(8) – включване на нов обект – ДКЦ І “Света Клементина – 
Варна” ЕООД в разходната част на извънбюджетната план-сметка 
“Приватизация” по Бюджета на Община Варна за 2012 г.   

(9) – даване на съгласие за участие на Община Варна с проектно 
предложение по Приоритетна ос 3: “Устойчиво развитие на туризма”, по 
схема “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт 
и маркетинг на дестинациите ІІ”  на Оперативна програма “Регионално 
развитие” 2007-2013 г. 

(10) – даване на съгласие за участие на Община Варна с проектни 
предложения по Проект “Идентификация на проектни линии за 
финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй 
(2010-2013)”. 



(11) – даване на съгласие за финансиране изграждането на първи 
етап на депо за инертни отпадъци от Проектно предложение – 
“Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Варна” по Програма “Околна среда 2007-2013 г.”. 

(12) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
участие на балет “Мелади”  в Европейско първенство. 

(13) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
участие на Фолклорна музикално танцова компания Варна на 
Балкански фолклорен фестивал в гр. Охрид, Македония. 

(14) – актуализиране на Приложение № 23 от Бюджет 2012 г. на 
Община Варна. 

(15) – осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес на СОУ “Елин Пелин”.  

(16) – даване на съгласие за заемообразно финансиране на проект 
“Подобряване на управлението на човешките ресурси в общинска 
администрация на Община Варна за модерна политика в областта на 
образованието и здравеопазването” по ОП ”Административен 
капацитет”.  

    Докл.: Иван Портних – Председател ПК “ФБ” 
     

Общ брой присъстващи общински съветници - 43 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

556-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 29 от ПМС 
№367/29.12.2011 г. и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12007368ВН/26.06.2012 г., Общински съвет – Варна допълва и изменя 
свое решение № 194-5, т. VI от Протокол № 4/01.02.2012 г., Приложение № 
21 на лицата имащи право на транспортни разходи, както следва: 
� Поименен списък на лицата с право на транспортни разходи в 

кметство Каменар; 
� Поименен списък на лицата с право на транспортни разходи в 

кметство Тополи; 
� Поименен списък на лицата с право на транспортни разходи в ОП 

“Спортни имоти”; 
� Поименен списък на лицата с право на транспортни разходи в 

дирекция “Образование, младежки дейности и спорт”; 
� Предложение от Директора на дирекция “Управление на 

собствеността “за промяна на лицата с право на транспортни разходи; 
� Предложение от Директора на дирекция “Социални дейности и 

здравно развитие“ за добавяне на още  6 броя карти за градски транспорт на 
служители от “Домашен социален патронаж“, съгласно приложение към 
настоящото решение. 



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

 
 
 

557-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12008732ВН/16.07.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат осигурени заемообразно от Бюджета на Община Варна за 2012 г. 
средства в размер до 100 000 лв. за покриване на разходите по изпълнение 
на проект № BG051РО001-4.1.04-0062 “Хуманизъм и прагматизъм в 
образованието на деца и ученици със специални образователни 
потребности /дестинация – Варна, време – 21 век/” , финансиран от 
Европейския социален фонд по ОП “Развитие на човешките ресурси”, 
приоритетна ос 4 – “Подобряване на достъпа до образование и обучение”, 
до възстановяването им от Управляващия орган. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
558-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 5, т. 6, чл. 26 и чл. 34, ал. 2 от 

ЗМСМА и чл. 2, т. 4 от ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните 
организации и дейности и по предложение на Кмета на Община Варна с 
изх. № РД12008837ВН/17.07.2012 г., Общински съвет – Варна определя 
основна месечна работна заплата на Председателя на Общински съвет – 
Варна, в размер на 1 495 лв., считано от 01.07.2012 г. 

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

 
 
 
559-8.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, 5 и 6 от ЗМСМА и ПМС № 

129/26.06.2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в 
администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на 
длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в 
държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване 
изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за 
длъжностните характеристики на държавните служители и по предложение 
на Кмета на Община Варна с изх. № РД12008834ВН/17.07.2012 г., 
Общински съвет – Варна изменя приложение № 18 “Разчет за численост 



и фонд работна заплата“ към Бюджет 2012 г., съгласно приложение към 
настоящото решение. 

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

 
 
 

560-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на 
Кмета на Община Варна с изх. № СДЗР12000072ВН-007/16.07.2012 г., във 
връзка с писмо с  №  СДЗР12000072ВН-001/29.05.2012 г. от управителя на 
“СБАЛПФЗ – Варна” ЕООД, Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат отпуснати  финансови средства в размер на 25 000 лв. за доплащане на 
доставка и монтаж на рентгенов апарат за нуждите на “Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо – фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД под формата на  капиталов трансфер, от дейност 469 “Други 
дейности по здравеопазването” от Бюджета на Община Варна за 2012 г. 

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

 
 
 
 

561-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на 
Кмета на Община Варна с изх. № СДЗР12000072ВН-008/16.07.2012 г., във 
връзка с писмо с вх. № СДЗР12000072ВН-001/29.05.2012 г. от управителя на 
“СБАЛПФЗ – Варна” ЕООД, Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер на 150 000 лв. на 
“Специализирана болница за активно лечение по пневмо – 
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за осъществяване на дейност.  

Средствата да бъдат осигурени от д. 469 “Други дейности по 
здравеопазването” от Бюджета на Община Варна за 2012 г. 

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

 
 
 
 
 

562-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение на 
Кмета на Община Варна с изх. № РД12008714ВН/16.07.2012 г., във връзка с 
решения на Общински съвет – Варна с № 3468-8/36/10,11 и 18.08.2011г. и № 
366-15/7/16,17.05.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати на СБАЛОЗ “Д-р Марко Марков” Варна ЕООД финансови 



средства на равни месечни вноски /по 11 111,11 лв. месечно/ за мултисрезов 
скенер в размер на 100 000 лв. до края на 2012 г. от Бюджета на Община 
Варна. 

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

 

 

 

563-8. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с писма 
от ПК “Здравеопазване” с изх. № ОС12000622ВН-005/20.07.2012 г. и от ОП 
“Инвестиционна политика” с № ОС12000622ВН-004/18.06.2012 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови 
средства за капитален ремонт в размер на 37 357,38 лв. /тридесет и седем 
хиляди триста петдесет и седем и 0,38 лв. /от Бюджета на Община Варна за 
2012 г. на отделението по лъчелечение към СБАЛОЗ “Д-р Марко 
Марков” Варна ЕООД.  

Средствата да бъдат осигурени от д. 469 “Други дейности по 
здравеопазването” от Бюджета на Община Варна за 2012 г. 

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

 
564-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  

докладна записка от д-р Веселин Николов – Изпълнителен директор на 
МБАЛ “Света Анна” Варна АД с № ОС12000846ВН/18.07.2012 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати целеви средства в размер на 
30 000 лв. на МБАЛ “Света Анна” Варна АД за поддръжка на поземлени 
имоти – общинска собственост: ПИ 10135.2557.97, ПИ  10135.2557.321 и ПИ 
10135.2557.331, по тяхното функционално предназначение, повишаване на 
експлоатационните им характеристики, включително чрез рехабилитация на 
настилките и съоръженията и изграждане на отводнителна шахта за нуждите 
на МБАЛ “Света Анна” Варна АД. 

Средствата да бъдат осигурени от д. 469 “Други дейности по 
здравеопазването” от Бюджета на Община Варна за 2012 г. 

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

 
 
 



565-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и предложение на 
Кмета на Община Варна с изх. № ЗР12000166ВН-001/16.07.2012 г., във 
връзка с решение на Общински съвет – Варна № 92-11/3/14,15.12.2011 г., 
Общински съвет – Варна включва в разходната част на извънбюджетната 
план-сметка “Приватизация” по Бюджета на Община Варна за 2012 г. нов 
обект за 60 000 лв. – ДКЦ І “Света Клементина – Варна” ЕООД за 
подмяна на асансьорна уредба. 

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

 
 
 

566-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, чл. 59, чл. 60 и 
чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № РД12009060ВН/19.07.2012 г., Общински съвет  -Варна 
решава: 

• Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение “Регионален туристически продукт “Различното 
преживяване – качество, полза и стойност” по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 3: 
“Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: “Развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG161PO001/3.2-03/2012 “Подкрепа за развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”  на Оперативна 
програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. 

• Дава съгласие задължителните дейности по проект 
“Регионален туристически продукт “Различното преживяване – 
качество, полза и стойност” (рекламни дейности, участие в туристически 
борси, изложения и панаири, и изследване на въздействието на 
маркетинговите и рекламни дейности) да се изпълняват в период до 1 
година след приключване на дейностите по проекта. 

• Дава съгласие за осигуряване на средства за съфинансиране в 
размер до 21 894,37 лева /двадесет и една хиляди осемстотин деветдесет и 
четири лева и тридесет и седем стотинки/, което представлява 87,58% 
/осемдесет и седем цяло и петдесет и осем процента/ от сумата, 
определена за задължителен финансов принос по проектно предложение 
“Регионален туристически продукт “Различното преживяване – 
качество, полза и стойност” по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 “Подкрепа за развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ” 
Приоритетна ос 3: “Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: 



“Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
г. 

• Одобрява текста на Договора за партньорство на Община 
Варна с ОБЩИНА АВРЕН, ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЩИНА 
БЕЛОСЛАВ, ОБЩИНА ДЕВНЯ и ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА 
КАМАРА, за целите на проектното предложение “Регионален 
туристически продукт “Различното преживяване – качество, полза и 
стойност” по Приоритетна ос 3 “Устойчиво развитие на туризма”, 
Операция 3.2: “Развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите” по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 “Подкрепа за развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”  
на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

• Общински съвет - Варна упълномощава Кмета на Община 
Варна да подпише Договора за партньорство на Община Варна с 
ОБЩИНА АВРЕН, ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, 
ОБЩИНА ДЕВНЯ и ВАРНЕНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КАМАРА, за 
целите на проектното предложение “Регионален туристически продукт 
“Различното преживяване – качество, полза и стойност” по 
Приоритетна ос 3 “Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: 
“Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 “Подкрепа за развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите ІІ”  
на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 

567-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД12009057ВН/19.07.2012 
г., Общински съвет – Варна решава: 

1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектни 
предложения по Мярка 2) Високоприоритетна проектна линия за 
енергийна ефективност за общински сгради за София-град и шестте 
големи града съгласно класификацията на ОПРР (Бургас, Варна, 
Плевен, Стара Загора, Пловдив, Русе) по Проект “Идентификация на 
проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд 
Козлодуй (2010-2013)” за 6 /шест/ обекта, както следва: 



•  ДКЦ ІІІ - Варна, кв. “Владислав Варненчик” 
• Детска ясла № 5 “Чуден свят” 
• Детска ясла № 11 “Иглика”  
• Детска ясла № 14 “Звънче”  
• ЦДГ № 7 “Изворче”  
• Административна сграда на “Градски транспорт” ЕАД”  
2. Дава съгласие за осигуряване на средства за съфинансиране в 

размер до 727 335 лева /седемстотин двадесет и седем хиляди, триста 
тридесет и пет лева/, което представлява 50% от допустимите разходи по 
проектите за обектите по Мярка 2) Високоприоритетна проектна линия за 
енергийна ефективност за общински сгради за София-град и шестте 
големи града съгласно класификацията на ОПРР (Бургас, Варна, 
Плевен, Стара Загора, Пловдив, Русе) по Проект “Идентификация на 
проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд 
Козлодуй (2010-2013)”, разпределени както следва: 

• ДКЦ ІІІ - Варна, кв. “Владислав Варненчик” – 298 124,22 лв. 
• Детска ясла № 5 “Чуден свят” – 139 210,10 лв. 
• Детска ясла № 11 “Иглика” – 63 962,19 лв. 
• Детска ясла № 14 “Звънче” – 63 595,18 лв. 
• ЦДГ № 7 “Изворче” – 134 892,48 лв. 
• Административна сграда на “Градски транспорт” ЕАД” – 27 

551,00 лв. 
3. Дава съгласие за осигуряване на средства за недопустимите 

разходи за ДДС в размер до 290 934 лева /двеста и деветдесет хиляди, 
деветстотин тридесет и четири лева/ за обектите по    Мярка 2) 
Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за 
общински сгради за София-град и шестте големи града съгласно 
класификацията на ОПРР (Бургас, Варна, Плевен, Стара Загора, 
Пловдив, Русе) по Проект “Идентификация на проектни линии за 
финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010-
2013)”, разпределени както следва: 

• ДКЦ ІІІ - Варна, кв. “Владислав Варненчик” – 119 249 лв. 
• Детска ясла № 5 “Чуден свят” – 55 684 лв. 
• Детска ясла № 11 “Иглика” – 25 585 лв. 
• Детска ясла № 14 “Звънче” – 25 438 лв. 
• ЦДГ № 7 “Изворче” – 53 956 лв. 
• Административна сграда на “Градски транспорт” ЕАД” – 11 020 

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



568-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 
решение по т. 1.3 от Протокол № 14/12.07.2012г. от заседание на Общото 
събрание на  Сдружение с нестопанска цел “Регионално сдружение за 
управлениe на отпадъците-“ЕКО-2010” и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № РД12004568ВН-001/19.07.2012 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие Община Варна да финансира, като недопустим разход, 
изграждането на първи етап на депо за инертни отпадъци, представляващо 
неразделна част от Проектно предложение № DIR– 5112122-10-78 – 
“Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Варна” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” /ОПОС/, 
съфинансирана от ЕС чрез Кохезионния фонд по приоритетна ос 2 
“Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъците” 
на оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” реф. № BG 161РО 005 
/10/2.10.07/22/ изграждане на Регионални системи за управление на 
отпадъците в региони: Борово/Бяла-Русе/, Варна, Велико Търново, Костенец 
/Самоков/, Габрово, Добрич, Левски /Никопол/, Луковит, Панагюрище, 
Плевен, Разлог и Ямбол. 

568-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 3 от 
Закона за общинските бюджети и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № РД12004568ВН-001/19.07.2012 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие  да бъдат предвидени в бюджета на Община Варна  за 2013 – 
2014г. средства за изграждане на първи етап на депо за инертни отпадъци в 
землището на с. Въглен в размер на 92.18 % от стойността на договора за 
възлагане на обществена поръчка, но не повече от 3 783 692,18 лв. без ДДС 
/4 540 430,61лв. с вкл. ДДС/, съгласно изготвената количествено-стойностна 
сметка приложение към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 36, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 11/ 

 
 
 
 

569-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  
писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с № ОСИСД12000789-
001/18.07.2012 г., във връзка със заявление от Милена Попова – ръководител 
на школа за модерен балет “Мелади” с № ОСИСД12000789ВН/29.06.2012 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови 
средства за участие на балет “Мелади”  в Европейско първенство в размер 
на 2 000 лв. от Бюджета на Община Варна за 2012 г., функция “Почивно 
дело, култура и религиозни дейности”, дейност 737 “Оркестри и ансамбли”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 



 
 

570-8. На основание чл. 21 ал. 1,  т. 6 от ЗМСМА, във връзка с  
писмо от ПК “Култура и духовно развитие” с № ОС12000525ВН-
002/29.06.2012 г., във връзка с докладна записка от Юлиян Станев – 
главен художествен ръководител на Фолклорна музикално – танцова 
компания “Варна” с № ОС12000525ВН/14.05.2012 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства на 
Фолклорна музикално – танцова компания “Варна”  за участие в 
Балкански фолклорен фестивал в гр. Охрид, Македония, в размер на 3 000 
лв. от Бюджета на Община Варна за 2012 г., функция “Почивно дело, 
култура и религиозни дейности”, дейност 737 “Оркестри и ансамбли”.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 

571-8. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12009263ВН/23.07.2012 г., във връзка с писма от ПК “Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” с № АГУП12001746ВН-001/20.07.2012 г.,  
Общински съвет – Варна изменя Приложение № 23 от Бюджета на 
Община Варна за 2012г., в частта относно обектите на възлагане в рамките 
на гласуваните средства в Приложението, съгласно приложение към 
настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 37, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 9/ 

 
 
 

572-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 
2, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне на 
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 
звена и по предложение на Коста Базитов – зам. кмет на Община Варна с 
изх. № ЗК12001352ВН/20.07.2012 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за формиране на паралелка под норматива за минимален брой 
ученици в СОУ “Елин Пелин”   за учебната 2012/2013 г., както следва:  

- VIII клас - двама ученици паралелка с профил “Изкуства” -  
хореография.  



Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 4 и т. 5 от 
Наредба № 7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес извън определените по единните 
разходни стандарти  в размер на  4 360 лв., в това число 1 272 лв. до 
31.12.2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 

573-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12009160ВН/20.07.2012 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
разходите в размер на 287 157,58 лв. /двеста осемдесет и седем хиляди сто 
петдесет и седем 0,58 лева/, необходими за изплащане на сумите по 
Договор № Д12-9200/26/13.01.2012 г. с предмет “Създаване на условия за 
подобряване на работата в звената по човешки ресурси в Общинска 
администрация Варна, в това число в образованието и здравеопазването. 
Изследване на добрите практики. Популяризиране на дейностите на 
проекта” – дейности 2, 3 и 4 и Договор № Д12-9200/311/28.02.2012г. с 
предмет “Юридически консултации и /правни/ експертизи на доклади от 
проучвания и актове, свързани с подобряване на управлението на 
човешките ресурси в Община Варна” от проект “Подобряване на 
управлението на човешките ресурси в общинска администрация на 
Община Варна за модерна политика в областта на образованието и 
здравеопазването”, Приоритетна ос II. “Управление на човешките 
ресурси”, подприоритет 2.1 “Модерно управление на човешките ресурси в 
държавната администрация”, финансиран по ОП “Административен 
капацитет” , бюджетна линия BG051PO002/10/2.1-04., съгласно договор 
за безвъзмездна помощ № 10-21-35 /09.06.2011 г. 

Средствата да се осигурят заемообразно от Бюджет 2012г. на 
Община Варна до възстановяването им от Управляващия орган на 
Оперативна програма  “Административен капацитет”. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



 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 
№ 10 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2012 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

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

(1) – отмяна на решения № 3501-11, 3502-11/36/10,11 и 18.08.2011г. 
и 3540-3/38/20.09.2011г.; промяна в “Годишна програма за 2012г.”; 
одобряване пазарните оценки и провеждане на публично оповестен 
конкурс за продажба на имоти, находящи се в гр. Варна, жк. “Възраждане” 
– І м.р., жк. “Младост” ІІ м.р., ул. “Роза” и бул. “Вл.Варненчик” . 

(2) – прекратяване чрез ликвидация на търговско дружество 
“Паркинги и гаражи – Варна”ЕАД и създаване на ОП “Общински 
паркинги и синя зона – Варна”.  

(3) – прекратяване чрез ликвидация на търговско дружество 
“Стопанска и спомагателна дейност”ЕАД и създаване на ОП 
“Комплекс за детско хранене”. 

(4) – промяна в капитала на “Дентален център І Варна”ЕООД. 
(5) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”; одобряване на 

пазарна оценка и провеждане на публичен търг за имот, находящ се в 
гр.Варна, ул.”Македония”. 

(6) – допълване на Решение № 183-18/3/14,15.12.2011 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(7) – предоставяне безвъзмездно за управление на Комисията за 
установяване на имущество, придобито от престъпна дейност на част от 
имот, находящ се в гр.Варна, ул. “Ген.Колев” № 92. 

(8) – избор и упълномощаване на представител на Община Варна в 
Общото събрание на акционерите на “Общинска банка”АД. 

(9) – одобряване на пазарна оценка и продажба чрез публично 
оповестен конкурс на недвижим имот, находящ се в гр.Варна, 
ж.к.”Възраждане”, І м.р. 

(10) – одобряване на пазарна оценка и провеждане на търг за 
продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Неофит Рилски” № 27. 

(11) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Черешово топче” № 27. 



(12) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Любов” № 17. 

(13) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, ул. “Константин и 
Фружин”. 

(14) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.Варна, ул. “Граф Игнатиев” № 24. 

(15) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр.Варна, кв. “Виница”, ул. “Сава Геренов” № 22. 

(16) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” 
№ 100. 

(17) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Мадара” № 47. 

(18) – одобряване на пазарна оценка и учредяване на право на 
строеж върху имот, находящ се в гр.Варна, кв. “Аспарухово”, ул. “Мара 
Гидик” № 65. 

(19) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и учредяване право на пристрояване върху имот, находящ 
се в гр. Варна, ул. “Ал. Дякович” № 31. 

(20) – одобряване на пазарна оценка и продажба на недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Д-р Анастасия Железкова” № 55. 

(21) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
“Виница”, с.о “Перчелията”. 

(22) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. Чайка, 
местност “Банала чешма”. 

(23) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Ропотамо” № 11. 

(24) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, 
с.о. “Прибой”. 

(25) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, 
с.о. “Боровец – север”.  

(26) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, 
ул. “Стоян Бацов” № 13. 

(27) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Тодор 
Влайков” № 74. 



(28) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с.о. 
“Виница – север - Розмарин”. 

(29) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в с. Каменар, ул. “Цар 
Симеон I” №18. 

(30) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Топола” № 2. 

(31) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на  съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Галата”, с.о. “Зеленика”. 

(32) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Акад. Андрей Сахаров” № 27. 

(33) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Чайка”. 

(34) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Свети Никола”.  

(35) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот 
ПИ № 10135.5403.1660, находящ се в гр. Варна, кв. “Галата”, с.о. 
“Боровец-юг”.  

(36) – допълване на “Годишна програма за 2012 г.”, одобряване на 
пазарна оценка и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот 
ПИ № 10135.5403.675, находящ се в гр. Варна, кв. “Галата”, с.о. 
“Боровец-юг”. 

(37) – одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр.Варна, ул. “Петко 
Момчилов” № 38. 

(38) – отмяна на Решения №№ 3362-4 и 3363-4 от протокол № 
35/22,23 и 29.06.2011 г., одобряване на пазарна оценка и прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. 
“Аспарухово”, ул. “Вилите”. 

(39) – прекратяване на съсобственост, чрез доброволна делба върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с.о. “Манастирски рид, Бялата 
чешма, Дъбравата”.  

(40) – учредяване на безвъзмездно право на ползване на  общински 
спортни обекти в полза на спортни клубове. 

(41) – отмяна на Решение № 430-16 от протокол № 7/16,17.05.2012 г. 
и учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с 



нестопанска цел “Школа по изкуствата за деца и младежи в 
неравностойно положение-ДЕДАЛ” , върху  имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, находящ се в гр. Варна, бул. 
“Съборни” № 24, ет. 7. 

(42) – упълномощаване на представителя на Община Варна в 
Общото събрание на съдружниците на “Водоснабдяване и канализация” 
ООД. 

Докл.: В. Софрониева – Председател на ПК “СС” 
          

Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

574-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с 
писма № РД123947ВН/03.05.2012г. и №РД11-1700/60/10.05.2012г., и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12007508ВН/28.06.2012 г., Общински съвет – Варна отменя свои решения 
№3501-11(36)/10,11 и 18.08.2011г., №3502-11(36)/10,11 и 18.08.2011г. и 
№3540-3(38)/20.09.2011г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 12, не участват 

в гласуването – 1/ 
 
 
 
 
 
575-9. На основание чл. 21, ал. 1, т.9  от ЗМСМА, чл. 252, ал. 1, т. 

1 от ТЗ във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата и по предложение на 
Кмета на Община Варна с изх.№ РД 12008867ВН/17.07.2012г., Общински 
съвет – Варна прекратява чрез ликвидация търговско дружество 
“Паркинги и гаражи - Варна”  ЕАД, ЕИК 200472647, със седалище и 
адрес на управление в гр.Варна, бул. “Съборни” № 19а. 

1.  На основание чл. 221, т. 4 от ТЗ освобождава членовете на 
съвета на директорите на “Паркинги и гаражи - Варна” ЕАД; 

2. На основание чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредба за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Варна да 
назначи ликвидатор на дружеството и да сключи договор с него съобразно 
решението на ОбС- Варна. 

3. Определя възнаграждение на ликвидатора – средното за 
дружеството възнаграждение. 



4. Определя срок за ликвидация до 6 /шест/ месеца. 
/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  41, против –  0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
576-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 52 от ЗОС, 

и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008865ВН/17.07.2012 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Създава общинско предприятие “Общински паркинги и синя 
зона” – Варна с предмет на дейност: 

1.1. Изграждане и поддържане на инфраструктурата на 
определените за паркиране места – преградни съоръжения /входно-
изходни бариери, ограждения, кабинки и др./, информационни табели, 
насочено осветление, маркировка.  

1.2. Експлоатиране и поддържане на паркингите и зоните за 
платено паркиране – общинска собственост; 

1.3. Координиране и контролиране на внедряването и поддръжката 
на вертикалната и хоризонтална пътна маркировка и другите необходими 
законови средства за ефективна организация на паркиране в паркингите и 
зоните за платено паркиране; 

1.4. Организиране и контролиране на внедряването и поддръжката 
на съвременни системи за таксуване, свързани с подобряване на 
обслужването и ефективността при паркиране на МПС, в т.ч. SMS 
паркиране и паркинг автомати; 

1.5. Координиране и контролиране поддържането на чистотата и 
реда в паркингите и зоните за платено паркиране – общинска собственост. 

1.6. Осъществяване мониторинг и контрол върху дейността по 
прилагане на утвърдената организация на паркиране и таксуване в 
паркингите и зоните за платено паркиране; 

1.7. Участва в подготовката и/или подготвя и внася предложения 
за подобряване на условията, организацията и възможностите за 
паркиране в Община Варна; 

1.8. Поддържа постоянна връзка и координация с държавните 
органи, общинските структури и други звена, имащи отношение към 
паркирането на МПС в Общината. 

2. Утвърждава Правилник за работата на общинско предприятие 
“Общински паркинги и синя зона” – Варна и Организационна структура 
на персонала, неразделна част от правилника, съгласно приложение към 
настоящото решение. 



3. Определя бюджет на общинското предприятие в размер на 100 
000 лв. до края на 2012 г., който да бъде осигурен от бюджета на Община 
Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  31, против –  0, въздържали се – 6, отсъстват – 14/ 

 
 
 
577-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 154, ал. 1, т. 

2 от ТЗ, във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за упражняване 
на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на  
търговските дружества и по предложение на Кмета на Община Варна с № 
РД 12007246ВН/25.06.2012 г., Общински съвет – Варна прекратява чрез 
ликвидация Търговско дружество “Стопанска и спомагателна 
дейност” ЕАД, ЕИК 103564060 със седалище и адрес на управление в 
гр.Варна, 9000, район Одесос, бул. “Мария Луиза” № 11.  

1. На основание чл.13, ал.2, т.2 от Наредба за реда за упражняване 
на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, възлага на Кмета на Община Варна да назначи 
ликвидатор на дружеството и да сключи договор с него съобразно 
решението на Общински съвет – Варна. 

2. На основание чл. 221, т. 4 от ТЗ освобождава членовете на 
съвета на директорите на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД; 

3. Определя възнаграждение на ликвидатора в размер средно 
месечна заплата на общинско дружество “Стопанска и спомагателна 
дейност” ЕАД и определя срок за ликвидация до шест месеца. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  27, против –  10, въздържали се – 4, отсъстват – 10/ 
 
 
 
578-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 52 от ЗОС 

и Наредба № 26/18.11.2008 г., изм. ДВ № 36/10.05.2011 г. на МЗ за 
устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните 
изисквания към тях и по предложение на Кмета на Община Варна с № РД 
12007246ВН/25.06.2012г. Общински съвет – Варна: 

І. Създава Общинско предприятие “Комплекс за детско 
хранене”  с предмет на дейност:  

•  Приготвяне на храната за децата от 10-месечна  до 3-годишна 
възраст, съобразно изискванията за рационално и диетично хранене в 
кърмаческа и ранна детска възраст за деца от неорганизирания контингент 
/непосещаващи детски ясли  и яслени групи в ОДЗ/. 



• Осигурява транспорт за разнос на храната от майките – кухни до 
разливочните пунктове и от кухните на детските ясли до яслените групи 
на ОДЗ-тата.  

• Оказва методично ръководство на детските ясли и яслените 
групи в ОДЗ /организиран контингент/ за цялостната дейност на детските 
кухни към тях, включително и спазването нормите за здравословно 
хранене при приготвяне на храната; 

• Осигурява квалификация на персонала, отговарящ за детското 
хранене. 

-  Приема Правилник за работата на ОП “Комплекс за детско 
хранене” и организационна структура на персонала, неразделна част от 
правилника, съгласно приложение към настоящото решение. 

ІІ. Определя бюджет на Общинското предприятие в размер на 685 
000 лева до края на 2012 година, който да бъде осигурен от бюджета на 
Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  30, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 17/ 

 
 
 
 
579-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008970ВН/18.07.2012г., Общински съвет – Варна отменя свои Решения 
№ 418-16, № 418-16-1 и № 418-16-2/7/16 и 17.05.2012 г.  

579-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 51, 
ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 147, ал. 2 
и чл. 149, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 4 от 
“Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества” и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12008970ВН/18.07.2012 г., Общински съвет – Варна решава да: 

1. Намали капитала на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І Варна” ЕООД, 
със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. “Съборни” № 24, като 
изважда от капитала на дружеството следните дълготрайни материални 
активи: 

- Двуетажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.2 и застроена 
площ 226 кв.м. с предназначение за здравно заведение. 

- Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.2 и застроена площ 425,25 кв.м. с прилежащи части от 
155,75 кв.м., находящи се на първи етаж, представляващи обособени 



части от осеметажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.1 с 
предназначение за здравно заведение; 

- Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.3 и застроена площ 590,88 кв.м. с прилежащи части от 
52,17 кв.м., находящи се на втори етаж, представляващи обособени части 
от осеметажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.1 с предназначение 
за здравно заведение. 

Сградите с идентификатори 10135.1504.84.1 и 10135.1504.84.2 и 
административен адрес – гр. Варна, бул. “Съборни” № 24, са изградени в 
ПИ 10135.1504.84 с площ 1316 кв.м., съгласно одобрени със Заповед № 
РД-18-98/10.11.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална 
карта и кадастрален регистър на район “Одесос”. Общата балансовата 
стойност на описаните сграда и Самостоятелен обект в сграда е в размер 
на 145 324,56 (сто четиридесет и пет хиляди триста двадесет и четири лева 
и петдесет и шест стотинки) лева, по счетоводен баланс на дружеството.  

2. Увеличи капитала на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” 
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. “Съборни” № 
24, чрез включване в капитала на дружеството на следния дълготраен 
материален актив: 

- Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.6 и застроена площ 332,47 кв.м. с прилежащи части от 
55,10 кв.м., находящи се на пети етаж – предмет на АОС № 
6820/13.02.2012 г., вписан в Службата по вписвания към АВ – Варна на 
14.02.2012 г., том VІІ, № 10, вх.регистър 2810, дело 1304 и балансова 
стойност в размер на 554 305,76 (петстотин петдесет и четири хиляди 
триста и пет лева и седемдесет и шест стотинки) лева, като Община Варна 
записва нови дялове от по 10 /десет/лева всеки, съответстващи по брой на 
стойността на внесеното имущество, описано по-горе. 

Необходимите средства за ремонт на гореописаният обект за 
привеждането му в съответствие с дейността на дружеството, са за сметка 
на бюджета на Община Варна. 

579-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 51, 
ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 147, ал. 2 
и чл. 149, ал. 2 и ал. 3, т. 1  от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 4 от 
“Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества” и по 
предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ РД 
12008970ВН/18.07.2012г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Изважда от капитала на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” 
ЕООД следните дълготрайни материални активи:  

- Двуетажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.2 и застроена 
площ 226 кв.м. с предназначение за здравно заведение. 



- Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.2 и застроена площ 425,25 кв.м. с прилежащи части от 
155,75 кв.м., находящи се на първи етаж, представляващи обособени 
части от осеметажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.1 с 
предназначение за здравно заведение; 

- Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.3 и застроена площ 590,88 кв.м. с прилежащи части от 
52,17 кв.м., находящи се на втори етаж, представляващи обособени части 
от осеметажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.1 с предназначение 
за здравно заведение. 

Общата балансовата стойност на описаните сграда и СОС е в 
размер на 145 324,56 (сто четиридесет и пет хиляди триста двадесет и 
четири лева и петдесет и шест стотинки) лева, по счетоводен баланс на 
дружеството, с която стойност следва да се намали капитала на 
търговското дружество. 

Сградите с идентификатори 10135.1504.84.1 и 10135.1504.84.2 с 
административен адрес: гр.Варна, бул. “Съборни” № 24 и предназначение 
за здравно заведение, са изградени в ПИ 10135.1504.84 с площ 1 316 кв.м., 
съгласно одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК  
кадастрална карта и кадастрален регистър на район “Одесос”. 

2. Включва в капитала на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” 
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул. “Съборни” № 
24, следния дълготраен материален актив: 

- Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.6 и застроена площ 332,47 кв.м. с прилежащи части от 
55,10 кв.м., находящи се на пети етаж – предмет на АОС № 
6820/13.02.2012 г., вписан в Службата по вписвания към АВ – Варна на 
14.02.2012 г., том VІІ, № 10, вх.регистър 2810, дело 1304 и балансова 
стойност в размер на 554 305,76 (петстотин петдесет и четири хиляди 
триста и пет лева седемдесети шест стотинки) лева, с която стойност 
следва да се увеличи капитала на търговското дружество. 

3. Променя капитала на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” 
ЕООД от 628 900,00 (шестстотин двадесет и осем хиляди и деветстотин) 
лева на 1 037 881,20 (един милион тридесет и седем хиляди осемстотин 
осемдесет и един лева и двадесет стотинки)лева. 

4. На основание чл.150, ал.1 от Търговския закон, Общински съвет 
- Варна задължава Управителя на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” 
ЕООД да обяви решението за промяна на капитала в Търговския регистър 
и предприеме всички последващи действия по изпълнение на решението 
на Общински съвет – Варна. 

5. На основание чл.51, ал.9 от Закона за общинската собственост, 
извадените от капитала на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” ЕООД 
недвижими имоти – сграда и СОС, подробно описани  в т. 1 от настоящото 



решение, придобиват статут на частна общинска собственост от влизане в 
сила на решението на Общински съвет – Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
предприеме необходимите действия по съставяне на актове за общинска 
собственост.  

579-9-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9  от ЗМСМА, чл. 51, 
чл. 137, ал. 1, т. 1 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 1 от “Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества” и по предложение на Кмета 
на Община Варна с изх. № РД12008970ВН/18.07.2012г., Общински съвет 
– Варна реши: 

1. Изменя чл.5 от Устава на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” 
ЕООД, който следва да придобие следния вид: 

“Чл.5. Капиталът на дружеството е в размер на 1 037 881,20 
(един милион тридесет и седем хиляди осемстотин осемдесет и един лева 
и двадесет стотинки)лева, разпределен в 103 788 (сто и три хиляди 
седемстотин осемдесет и осем) дяла от по 10 (десет) лева всеки, 
представляващи парична и непарична вноска, както следва: 

І. Непарична вноска в размер на 805 481,20 (осемстотин и пет 
хиляди четиристотин осемдесет и един лева и двадесет стотинки) лева, 
представляващи следните дълготрайни материални активи, внесени от 
Община Варна - едноличен собственик на капитала по балансова стойност 
на ДМА: 

1. ПИ 10135.1504.84 с площ 1 316 кв.м., съгласно одобрени със 
Заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК кадастрална карта и 
кадастрален регистър на район “Одесос” и административен адрес: 
гр.Варна, бул. “Съборни” 24; 

2. Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.1 и застроена площ 722,44 кв.м., находящ се на нулев 
етаж (сутерен), представляващ обособена част от осеметажна сграда с 
идентификатор 10135.1504.84.1 с предназначение за здравно заведение; 

3. Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.4 и застроена площ 332,47 кв.м. с прилежащи части от 
55,10 кв.м., находящи се на трети етаж, представляващи обособени части 
от осеметажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.1 с предназначение 
за здравно заведение; 

4. Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.5 и застроена площ 332,47 кв.м. с прилежащи части от 
55,10 кв.м., находящи се на четвърти етаж, представляващи обособени 
части от осеметажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.1 с 
предназначение за здравно заведение; 

5. Самостоятелен обект в осеметажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.6 и застроена площ 332,47 кв.м. с прилежащи части от 



55,10 кв.м., находящи се на пети етаж, представляващи обособени части 
от осеметажна сграда с идентификатор 10135.1504.84.1 с предназначение 
за здравно заведение; 

ІІ. Парична вноска в размер на 232 400, 00 (двеста тридесет и две 
хиляди и четиристотин) лева, внесена изцяло по сметка на дружеството от 
Община Варна, едноличен собственик на капитала.”. 

2. Възлага на Управителя на “ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР І ВАРНА” 
ЕООД да предприеме всички необходими действия по изпълнението на 
решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
580-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 

от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД 
12007555ВН/28.06.2012 г., Общински съвет – Варна допълва “Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2012 г.”, приета с Решение №147-18(3)/14,15.12.2011 г. на Общински съвет 
– Варна, както следва: Към 2.1 “Имоти-частна общинска собственост, 
предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс или публично-частно партньорство, съгласно ЗОС”, се добавя: 
№ Административен адрес и площ АОС 
1 ул. “Македония” 

ПИ 10135.1502.214 
 

7007/2012 г. 
580-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх.№ РД 12007555ВН/28.06.2012 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, 
във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба 
на имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с 
идентификатор 10135.1502.214 с площ 322 м2, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Македония” , в размер на 94 212 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 м2 -292,58 лева, без включен ДДС. 

580-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, в изпълнение на 
“Годишната програма  за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2012 г.” и по предложение на Кмета на Община Варна с изх. 
№ РД 12007555ВН/28.06.2012 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Македония” , 



представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.1502.214 с площ 
322 м2,  при граници: ПИ с идентификатор 10135.1502.213, ПИ с 
идентификатор 10135.1502.183, ПИ с идентификатор 10135.1502.181, ПИ с 
идентификатор 10135.1502.176. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 7007/2012 
г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  в размер на 94 212 лева, без включен 
ДДС.  

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 9 
421,20 лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

 1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или 
заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/; 

2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица – оригинал; 

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

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 



2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по 
вписванията за фирмите, които нямат регистрация в Търговския регистър 
/оригинал/;  

2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.12. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 

  2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 9 421,20 
лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF 
при “Централна кооперативна банка” АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  150  лева., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при “Централна кооперативна 
банка” АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

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

 
 
 
581-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 2 от 

Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с писмо 
от Маргарита Георгиева – Председател на Фондация “Владиславово” с 
№ ОС 12000851ВН/19.07.2012г., Общински съвет – Варна, допълва свое 
решение  № 183-18 (3) от 14,15.12.2011 г., като се добавя следният текст: 
“наемната цена да бъде определена при спазване на Методиката за 



определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или 
публично оповестен конкурс при отдаване под наем на нежилищни имоти 
и вещи – общинска собственост” . 

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

582-9. На основание чл. 21, ал. 1, т 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 
ал. 3 от ЗОС, чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение от Кмета на 
Община Варна с изх.№ РД 12006830ВН/18.07.2012г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно управление на 
Комисията за установяване на имущество /КУИППД/, създадена с Указ № 
30/22.02.2005г. на Президента на Република България, на основание чл. 
98, т. 4 от Конституцията на Република България /Обн.ДВ, бр. 
19/01.03.2005г./, БУЛСТАТ 131463734, със седалище и адрес на 
управление: гр. София – 100, ул. “Г.С.Раковски” № 112, представляване от 
Антоанета Цонкова – Зам. Председател, за нуждите на Териториална 
дирекция – Варна, част от недвижим имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул. “Ген. Колев” № 92, 
представляващ пети етаж от сграда с идентификатор 10135.2558.92.2 и 
застроена площ 469 кв.м., състояща се 15 бр. стаи, санитарен възел, 
коридор и стълбище, разположени в ПИ 10135.2558.92 по кадастралната 
карта на район “Приморски”, предмет на АОС 1793/25.05.2000 г., за срок 
от 5 /пет/ години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно управление върху гореописания 
имот, както и осъществяването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението, придобито от 
престъпна дейност на част от имот находящ се в гр. Варна, ул. 
“Ген.Колев” № 92. 

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

 
 
 
583-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет 
– Варна избира за представител на Община Варна в Общото събрание на 
“ОБЩИНСКА БАНКА” АД Станислав Георгиев Иванов. 



583-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
покана вх. № РД12007765ВН/02.07.2012 г. от изпълнителните директори 
на “ОБЩИНСКА БАНКА” АД, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на акционера Община Варна – общинския съветник 
Станислав Георгиев Иванов, да участва в извънредното Общо събрание на 
акционерите на “ОБЩИНСКА БАНКА” АД, което ще се проведе на 
30.07.2012 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Централно управление 
на банката в гр. София, ул. “Връбча” № 6 и да гласува по посочените в 
предварително обявения дневен ред точки, като има следните 
правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: “Промени в персоналния 
състав на Надзорния съвет на “Общинска Банка” АД” Проект за решение: 
“ОС освобождава Петя Николова Димитрова като член на Надзорния 
съвет на “Общинска Банка” АД и избира Здравко Борисов Гъргаров за 
член на Надзорния съвет на “Общинска Банка” АД, с постоянен адрес в 
град София, образователно – квалификационна степен – Доктор по 
икономика, считано от датата на вписване на промяната в Търговския 
регистър”- Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
както намери за добре, с оглед най-добрата защита интересите на 
Община Варна; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: “Определяне на представител 
на акционерите на “Общинска Банка” АД, който да сключи договора за 
управление и контрол с новоизбрания член на НС”  Проект за решение: 
“ОС упълномощава упълномощените представители на Столична община 
в Общото събрание на акционерите на “Общинска Банка” АД да подпишат 
договора за управление и контрол със Здравко Борисов Гъргаров, като 
член на Надзорния съвет на “Общинска Банка” АД” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува както намери за добре, с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, съобразно 
представения отчет; 

583-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в извънредното общо събрание на 
акционерите на “ОБЩИНСКА БАНКА” АД, представителят на 
акционера Община Варна общинския съветник Станислав Георгиев 
Иванов, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе 
писмен доклад за взетите решения на Общото събрание. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 



584-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 
изпълнение на чл. 8, ал.9 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх.№ РД 12007508ВН/28.06.2012г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в “Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2012 г.”:  

Общински съвет – Варна допълва т. 2 – “Имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за продажба или публично-частно партньорство, 
съгласно ЗОС” в т.2.1 – “Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс или публично-частно партньорство, съгласно ЗОС” на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2012 г. със следните имоти – частна общинска собственост: 

- поземлен имот с идентификатор 10135.3512.208, целия с площ 1 
800кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост”  – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6353/18.03.2011г.; 

- поземлен имот с идентификатор 10135.3512.207, целия с площ 2 
464кв.м., находящ се в гр.Варна, ж.к.”Младост”  – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6354/18.03.2011г.; 

- поземлен имот с идентификатор 10135.2553.74, целия с площ 4 
419кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.”Роза”,  кв.8 на 25-ти подрайон, 
предмет на АОС №4899/ 02.09.2008г.; 

- поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1266, целия с площ 1 
663кв.м., находящ се в гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик”,  подрайон: 
9, кв.280, предмет на АОС №6773/ 26.01.2012г. 

584-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх.№ РД 12007508ВН/28.06.2012 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарните оценки, изготвени от независими оценители, във 
връзка с провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на 
имоти – частна общинска собственост, а именно: 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1389, целия с площ 
5 364кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 
със Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на 
АГКК, находящ се в гр. Варна, ж.к.”Възраждане” – І м.р., кв. 16, 
предмет на АОС №6554/18.07.2011г., в размер на 1 313 000лв., без 
включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.208, целия с площ 1 
800кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр. Варна, ж.к.”Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6353/18.03.2011г., в размер на 382 000лв., без включен ДДС; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.207, целия с площ 2 
464кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 



Заповед №РД-18-64/ 16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр. Варна, ж.к.”Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6354/18.03.2011г., в размер на 530 000лв., без включен ДДС; 

– поземлен имот с идентификатор 10135.2553.74, идентичен с УПИ 
І-”обществен гараж”, целия с площ 4 419кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК и последно изменение със Заповед 
№КД-14-03-67/25.01.2010г. на Началник на СГКК-Варна, находящ се в гр. 
Варна, ул.”Роза”, кв.8 на 25-ти подрайон, предмет на АОС 
№4899/02.09.2008г., в размер на 878 700лв., без включен ДДС; 

– поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1266, целия с площ 1 
663кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-98/ 10.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК и 
последно изменение със заповед №КД-14-03-3389/19.12.2011г. на 
Началник на СГКК-Варна, находящ се в гр. Варна, бул. “Владислав 
Варненчик” , подрайон: 9, кв. 280, предмет на АОС №6773/ 26.01.2012г., в 
размер на 706 300лв., без включен ДДС. 

584-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 28, ал. 1, чл. 82, ал. 1, т. 1 и по реда на чл.98 и 
следващи от НРПУРОИ, и по предложение на Кмета на Община Варна с 
изх.№ РД 12007508ВН/28.06.2012 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на имоти – частна 
общинска собственост, при достиганата след провеждане на конкурса 
цена, а именно: 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1389, целия с площ 
5 364кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 
със Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК, находящ се в гр.Варна, ж.к. “Възраждане” – І м.р., кв.16, предмет 
на АОС №6554/18.07.2011г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.208, целия с площ 1 
800кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6353/18.03.2011г.; 

–  поземлен имот с идентификатор 10135.3512.207, целия с площ 2 
464кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост” – ІІ м.р., предмет на АОС 
№6354/18.03.2011г.; 

– поземлен имот с идентификатор 10135.2553.74, идентичен с УПИ 
І-”обществен гараж”, целия с площ 4 419 кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК и последно изменение със Заповед 



№КД-14-03-67/25.01.2010 г. на Началник на СГКК-Варна, находящ се в гр. 
Варна, ул. “Роза”, кв. 8 на 25-ти подрайон, предмет на АОС № 
4899/02.09.2008 г.; 

– поземлен имот с идентификатор 10135.1501.1266, целия с площ 1 
663кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-98/ 10.11.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК и 
последно изменение със заповед №КД-14-03-3389/19.12.2011г. на 
Началник на СГКК-Варна, находящ се в гр. Варна, бул. “Владислав 
Варненчик” , подрайон: 9, кв.280, предмет на АОС № 6773/ 26.01.2012г., 
при начална конкурсна цена 3 810 000 лв., без включен ДДС, 
представляваща:  

– изграждане по одобрен от Община Варна инвестиционен проект, 
оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация на пристройка на 
два етажа за две групи с подземен етаж – плувен басейн и физкултурен 
салон, към ОДЗ № 11 “Детски свят”  (стойност с непредвидените разходи 
в размер на 989 508лв., без включен ДДС), в имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ж.к. “Владислав Варненчик”, 
микрорайон: 1, кв.21 и представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.4504.484, целия с площ 6 494 кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-30/19.06.2007г. на 
Изпълнителния директор на АК, предмет на АОС № 6534/07.07.2011г.; 

– проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане 
в експлоатация на нов корпус за шест градински групи с физкултурен 
салон, кухненски блок, котелно и басейн към ЦДГ № 44 “Крилатко” 
(стойност с непредвидените разходи в размер на 2 820 492лв., без включен 
ДДС), в имот – публична общинска собственост, находящ се в гр.Варна, 
ж.к. “Възраждане” – ІІм.р. и представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3511.227, целия с площ 10 264кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 
РД-18-64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, предмет на 
АОС № 6574/26.08.2011г., на обща стойност за инвестицията 3 568 000 
лв., без включен ДДС. Разликата от 242 000 лв. без ДДС да бъде внесена в 
бюджета на Община Варна. 

Сделката се облага с ДДС. 
Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат 

еднолични търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 



1.4 представят удостоверение от Централния професионален 
регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, 
бр.108/2006г.) – първа група и категория, съответстваща на вида на 
строежа или договор за изпълнение на строителството с едноличен 
търговец или юридическо лице, притежаващо удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата 
на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група и категория, 
съответстваща на вида на строежа; 

1.5  представят копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години – 2009г., 2010г. и 2011г., съгласно 
Закона за счетоводството. 

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 

2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
конкурсни документи; 

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.5. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция за приходите – оригинал; 

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна – оригинал; 

2.9. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
за получаване и запознаване с конкурсните условия; 

2.10. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.11. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.12. декларация за липса на неизплатени и неизпълнени 
задължения (не само финансови) по договори с Община Варна; 



2.13. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършен оглед на имотите; 

2.14. заверено за вярност от кандидата копие на удостоверението 
от Централния професионален регистър на строителя по Закона за 
Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група и категория, 
съответстваща на вида на строежа или договор за изпълнение на 
строителството с едноличен търговец или юридическо лице, притежаващо 
удостоверение от Централния професионален регистър на строителя по 
Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006 г.) – първа група и 
категория, съответстваща на вида на строежа; 

2.15. заверени за вярност от кандидата копия на счетоводен баланс 
и отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години – 2009г., 2010 г. 
и 2011г., съгласно Закона за счетоводството; 

2.16. платежен документ за внесен депозит в размер на 381 000лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД – клон Варна; 

2.17. платежен документ за закупена конкурсна документация, 
която се получава в стая № 1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 2 000 лв., с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при “Централна кооперативна банка” АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за 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; 

2.18. предложение по отделните критерии за оценка, запечатано в 
отделен плик. 

* 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. 

3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложената цена за имота – частна общинска собственост, 
не по-малка от началната конкурсна цена – 3 810 000 лв., без включен 
ДДС – 50%; 

К2 – срок за изпълнение (не по-кратък от 8 (осем) месеца и  не по-
дълъг от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на 
договора със спечелилия публично оповестения конкурс или от влизане в 
сила на разрешението за строеж (взема се по-късната дата от двете)/ – 
50%. 

4. Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 



където:  
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 50 
Ц участник – предложената от кандидата цена за имота – частна 

общинска собственост, не по-малка от началната конкурсна цена – 3 
810 000 лв., без включен ДДС;  

Ц макс – максимална оферирана цена за имота – частна общинска 
собственост, не по-малка от началната конкурсна цена – 3 810 000 лв., без 
включен ДДС. 

К2 = (СИ мин. / СИ участник) х 50 
СИ мин. – минимален офериран срок за изпълнение; 
СИ участник – срок за изпълнение, предложен от кандидата. 
5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 

конкурс участник, задължително да се включат горепосочените условия и 
да се предвиди: 

5.1. неустойка в размер на 0,5% на ден, но не повече от 15% от 
стойността на инвестицията – 3 568 000 лв., без включен ДДС, при 
неспазване на срока за изпълнение на инвестицията; 

5.2. разликата между предложената от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник цена за имотите – частна общинска 
собственост и стойността на инвестицията – 3 568 000 лв., без включен 
ДДС, се превежда в приход на бюджета на Община Варна преди 
подписване на договора; 

5.3. собствеността върху имотите – частна общинска собственост, 
се прехвърля след представяне на удостоверение за въвеждане в 
експлоатация на обектите; 

5.4. от размера на депозита, внесен от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник преди конкурса, се задържат 5 % за срок от 
18 месеца, считано от датата на подписване на договора, като гаранция за 
добро изпълнение на поетите с договора задължения, а останалата част от 
размера на депозита се прихваща от дължимите суми за плащане; 

5.5. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имотите – 
публична общинска собственост, предмет на АОС №6534/07.07.2011г. и 
АОС №6574/26.08.2011г., след изтичане на срок от 18 месеца, считано от 
датата на подписване на договора или в случай на невъвеждане в 
експлоатация на някой от обектите, договорът се счита за прекратен по 
вина на спечелилия публично оповестения конкурс участник, а 
извършените подобрения и приращения стават общинска собственост; 

5.6. писмо за намерение от банка с ангажимент за финансиране на 
спечелилия публично оповестения конкурс участник. 

6. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението, като контрола от страна на Община Варна по извършваните 



строителни и монтажни работи, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация на всеки един от обектите от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник, да се осъществява съгласно изискванията 
на заповед № 3382/17.09.2011г. на Кмета на Община Варна, от 
оторизирани експерти от ОП “Инвестиционна политика” и от експерти от 
дирекция “Образование, младежки дейности и спорт” при Община Варна. 

Стойността на оборудването, обзавеждането, паркостроенето се 
доказва с Протокол образец 19, с приложени копия на фактури за 
доставка. Количествата на изпълнените СМР се контролират от 
специалисти на ОП “Инвестиционна политика”, а количествата, 
които не са усвоени се остойностяват по цени на КСС и разликата се 
внася в бюджета на Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  33, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 12/ 

 
 
 
585-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и предложение на Кмета на Община Варна с 
изх.№ РД 12003609ВН/26.04.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с 
провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, ж.к. “Възраждане” – І 
м.р., кв.16, предмет на АОС № 6555/18.07.2011г. и представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1390, целия с площ 4 900 
кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед №РД-18-64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, в 
размер на 1 152 400лв., без включен ДДС. 

585-9-1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от 
ЗОС, във връзка с чл.28, ал.1, чл.82, ал.1, т.1 и по реда на чл.98 и следващи 
от НРПУРОИ, и предложение на Кмета на Община Варна с изх.№ РД 
12003609ВН/26.04.2012г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
продажба чрез публично оповестен конкурс на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Възраждане” – І м.р., кв.16, 
предмет на АОС №6555/18.07.2011г. и представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3511.1390, целия с площ 4 900кв.м., по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№РД-18-64/16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК при 
начална конкурсна цена 1 152 400лв., без включен ДДС, представляваща:  

– изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на пристройка в Детска 
ясла №11 “Иглика” (стойност с непредвидените разходи в размер на 525 
228лв., без включен ДДС), в имот – публична общинска собственост, 



находящ се в гр.Варна, район “Младост”, ж.к.”Младост” до бл.30 и бл.19, 
по плана на 16-ти подрайон и представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3515.11, целия с площ 4 611кв.м., по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-64/ 
16.05.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, предмет на АОС №408/ 
06.11.1997г.; 

– изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на надстройка в Детска 
ясла №14 “Звънче” (стойност с непредвидените разходи в размер на 383 
216лв., без включен ДДС), в имот – публична общинска собственост, 
находящ се в гр.Варна, район “Одесос”, ул.”Рила” №2, кв.463 по плана на 
І-ви подрайон и представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.1505.19, целия с площ 2 996кв.м., по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-98/10.11.2008г. на 
Изпълнителния директор на АГКК, предмет на АОС №403/14.10.1997г.; 

– сума в размер на не по-малко от 243 956 лв., без включен ДДС, 
платима преди подписване на договора, явяваща се разлика между 
началната конкурсна цена – 1 152 400 лв., без включен ДДС и стойността 
на инвестициите за въвеждане в експлоатация на обектите – 908 444 лв., 
без включен ДДС. 

Сделката се облага с ДДС. 
Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в публично оповестения конкурс имат 

еднолични търговци и юридически лица, които: 
1.1. нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в 

Националната агенция за приходите; 
1.2. нямат задължения към Община Варна; 
1.3. нямат просрочени парични задължения към работниците и 

служителите, на които кандидатът е работодател; 
1.4 представят удостоверение от Централния професионален 

регистър на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, 
бр.108/2006г.) – първа група и категория, съответстваща на вида на 
строежа или договор за изпълнение на строителството с едноличен 
търговец или юридическо лице, притежаващо удостоверение от 
Централния професионален регистър на строителя по Закона за Камарата 
на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група и категория, 
съответстваща на вида на строежа; 

1.5  представят копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години – 2009г., 2010г. и 2011г., съгласно 
Закона за счетоводството. 

2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 
следните документи: 



2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 
конкурсни документи; 

2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация – оригинал; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– оригинал; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
кандидата и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.5. свидетелство за съдимост за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица – оригинал; 

2.6. удостоверение за липса на задължения по данъчно-
осигурителната сметка от съответното подразделение на  Националната 
агенция за приходите – оригинал; 

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8.  служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна – оригинал; 

2.9. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи, 
за получаване и запознаване с конкурсните условия; 

2.10. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в конкурса, приложена към комплекта конкурсни 
документи; 

2.11. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател; 

2.12. декларация, приложена към комплекта конкурсни документи 
за извършен оглед на имотите; 

2.13. заверено за вярност от кандидата копие на удостоверението 
от Централния професионален регистър на строителя по Закона за 
Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група и категория, 
съответстваща на вида на строежа или договор за изпълнение на 
строителството с едноличен търговец или юридическо лице, притежаващо 
удостоверение от Централния професионален регистър на строителя по 
Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр.108/2006г.) – първа група и 
категория, съответстваща на вида на строежа; 

2.15. заверени за вярност от кандидата копия на счетоводен баланс 
и отчет за приходи и разходи за последните 3 /три/ години – 2009г., 2010г. 
и 2011г., съгласно Закона за счетоводството;  



2.16. платежен документ за внесен депозит в размер на 115 240лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД – клон Варна; 

2.17. платежен документ за закупена конкурсна документация, 
която се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 2 000 лв., с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при “Централна кооперативна банка” АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за 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; 

2.18. предложение по отделните критерии за оценка, запечатано в 
отделен плик. 

* 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. 

3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 
предложението: 

К1 – предложената цена за имота – частна общинска собственост, 
не по-малка от началната конкурсна цена – 1 152 400 лв., без включен 
ДДС – 50%; 

К2 – срок за изпълнение (не по-кратък от 8 (осем) месеца и не по-
дълъг от 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на 
договора със спечелилия публично оповестения конкурс или от влизане в 
сила на разрешението за строеж (взема се по-късната дата от двете)/ – 
50%. 

4. Формула за оценка на предложенията: 
К = К1 + К2 

където:  
К1 = (Ц участник / Ц макс) х 50 
Ц участник – предложената от кандидата цена за имота – частна 

общинска собственост, не по-малка от началната конкурсна цена – 1 152 
400лв., без включен ДДС;  

Ц макс – максимална оферирана цена за имота – частна общинска 
собственост, не по-малка от началната конкурсна цена – 1 152 400лв., без 
включен ДДС; 

К2 = (СИ мин. / СИ участник) х 50 
СИ мин. – минимален офериран срок за изпълнение; 
СИ участник – срок за изпълнение, предложен от кандидата. 



5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 
конкурс участник, задължително да се включат горепосочените условия и 
да се предвиди: 

5.1. неустойка в размер на  0,5% на ден,  но не повече от 15% от 
стойността на инвестицията – 908 444лв., без включен ДДС, при 
неспазване на срока за изпълнение на инвестицията; 

5.2. разликата между предложената от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник цена за имота – частна общинска 
собственост и стойността на инвестицията – 908 444лв., без включен ДДС, 
се превежда в приход на бюджета на Община Варна преди подписване на 
договора; 

5.3. собствеността върху имота – частна общинска собственост, се 
прехвърля след представяне на удостоверение за въвеждане в 
експлоатация на обектите; 

5.4. от размера на депозита, внесен от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник преди конкурса, се задържат 5% за срок от 
18 месеца, считано от датата на подписване на договора, като гаранция за 
добро изпълнение на поетите с договора задължения, а останалата част от 
размера на депозита се прихваща от дължимите суми за плащане; 

5.5. всички направени в изпълнение на договора подобрения и 
приращения, включително незавършеното строителство, в имотите – 
публична общинска собственост, предмет на АОС №408/06.11.1997г.. и 
АОС №403/14.10.1997г., след изтичане на срок от 18 месеца, считано от 
датата на подписване на договора или в случай на невъвеждане в 
експлоатация на някой от обектите, договорът се счита за прекратен по 
вина на спечелилия публично оповестения конкурс участник, а 
извършените подобрения и приращения стават общинска собственост; 

5.6. писмо за намерение от банка с ангажимент за финансиране на 
спечелилия публично оповестения конкурс участник. 

6. Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението, като контрола от страна на Община Варна по извършваните 
строителни и монтажни работи, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация на всеки един от обектите от спечелилия публично 
оповестения конкурс участник, да се осъществява съгласно изискванията 
на заповед №3382/17.09.2011г. на Кмета на Община Варна, от 
оторизирани експерти от ОП “Инвестиционна политика” и от експерти от 
дирекция “Здравно развитие и социални дейности” при Община Варна. 

Стойността на оборудването, обзавеждането, паркостроенето се 
доказва с Протокол образец 19, с приложени копия на фактури за 
доставка. Количествата на изпълнените СМР се контролират от 
специалисти на ОП “Инвестиционна политика”, а количествата, 



които не са усвоени се остойностяват по цени на КСС и разликата се 
внася в бюджета на Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  33, против – 1, въздържали се – 4, отсъстват – 13/ 
 
 
 

586-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение от Кмета на Община Варна 
с изх.№ РД 12009081ВН/19.07.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Неофит 
Рилски” № 27, представляващ: 

ИМОТИ - ЗЕМЯ И СГРАДИ: 
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
с идентификатор 10135.1026.90 /десет хиляди сто тридесет и 

пет.хиляда двадесет и шест.деветдесет/ с площ 226,88/283 /двеста двадесет 
и шест и осемдесет и осем стотни идеални части от двеста осемдесет и 
три/ кв.м. 

2. СГРАДИ  
2.1 Жилищна сграда с идентификатор 10135.1026.90.1 с площ 86 

кв.м. 
2.2 Жилищна сграда с идентификатор 10135.1026.90.3 с площ 39 

кв.м. в размер на 100 000 лева , без включено ДДС. 
586-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна, в изпълнение на 
“Годишната програма за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2012”, и по предложение от Кмета на Община Варна с изх.№ 
РД 12009081ВН/19.07.2012г., Общински съвет - Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Неофит Рилски” № 27, 
представляващ, 

ИМОТИ - ЗЕМЯ И  СГРАДИ: 
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
с идентификатор 10135.1026.90 /десет хиляди сто тридесет и 

пет.хиляда двадесет и шест.деветдесет/ с площ  226,88/283 /двеста 
двадесет и шест и осемдесет и осем стотни идеални части от двеста 
осемдесет и три/ кв.м. 

2. СГРАДИ  
2.1 Жилищна сграда с идентификатор 10135.1026.90.1 с площ 86 

кв.м. 



2.2 Жилищна сграда с идентификатор 10135.1026.90.3 с площ 39 
кв.м. при граници: ПИ 10135.1026.84; ПИ 10135.1026.83; ПИ 
10135.1026.82; ПИ 10135.1026.91; ПИ 10135.1026.41; ПИ № 
10135.1026.89;  

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 7037/2012 
г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  на 100 000 лева, без включено ДДС. 
Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  10 000 
лева без включено ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, които: 

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в 
Националната агенция за приходите; 

1.2. нямат задължения към Община Варна; 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
/оригинал/, а за фирмите, които не са пререгистрирани в Търговския 
регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация /оригинал/ или 
заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта; 

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в 
производство за обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация 
– за еднолични търговци и юридически лица /оригинал/; 

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при 
съответния районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу 
физически лица и лицата, управляващи и представляващи едноличните 
търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/; 

2.5. свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, 
управляващи и представляващи едноличните търговци и юридическите 
лица – оригинал; 

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

2.7. удостоверение за липса на задължения за публични вземания 
към Община Варна от дирекция “Местни данъци” – оригинал; 

2.8. служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 



2.9. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.10. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.11. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.12. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
извършен оглед на имота; 

2.13. платежен документ за внесен депозит в размер на 10 000 лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
“Централна кооперативна банка” АД – клон Варна; 

2.14. платежен документ за закупена тръжна документация, която 
се получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  150 (сто и пет десет) лева., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при “Централна кооперативна банка” АД – клон Варна. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

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

 
 
 
 
587-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

пред. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.3517.286, с площ 223 кв.м., с 
административен адрес гр. Варна, ул. “Черешово топче” № 27, при 
граници на имота: ПИ с идентификатор 10135.3517.292, ПИ с 
идентификатор 10135.3517.291, ПИ с идентификатор 10135.3517.287, ПИ с 
идентификатор 10135.3517.280, ПИ с идентификатор 10135.3517.281, ПИ с 
идентификатор 10135.3517.285, ПИ с идентификатор 10135.3517.227 на 
Димитричка Маринова Стоилова, Тонка Захариева Захариева при равни 
квоти, и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 



19891/11.06.2012г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка 
изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на 
гореописания имот в размер на 15 536 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 м2 -132,19 лева, без включено ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 6394/09.05.2011 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
 
588-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

пред. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.3515.274, с площ 146 кв.м., с 
административен адрес гр. Варна, ул. “Любов” № 17, при граници на 
имота: ПИ с идентификатор 10135.3515.294, ПИ с идентификатор 
10135.3515.293, ПИ с идентификатор 10135.3515.275, ПИ с идентификатор 
10135.3515.269, ПИ с идентификатор 10135.3515.273 на Диян Георгиев 
Шопов, Катя Георгиева Петрова и Йовка Иванова Шопова при равни 
квоти, и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
20569/23.05.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка 
изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на 
гореописания имот в размер на 19 300 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 м2 -132,19 лева, без включено ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 6880/19.03.2012 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
 
 



589-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
пред. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ 18 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 10135.4504.287, 
целия с площ 4 088 кв.м., с административен адрес гр. Варна, ж.к “Вл. 
Варненчик”,  ул. “Константин и Фружин” , кв. 12, при граници на имота: 
ПИ с идентификатор 10135.4504.288, ПИ с идентификатор 10135.4504.289, 
ПИ с идентификатор 10135.4504.300, ПИ с идентификатор 10135.4504.286 
на Жанета Пламенова Добрева и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ЗАО 13540/08.05.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена 
пазарна стойност на гореописания имот в размер на 2 990 лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1  м2 -166,11 лева, без включено 
ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 2266/18.01.2002 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
 
590-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

пред. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, 
представляващ 56,29 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор 
10135.1507.916, целия с площ 358/830 кв.м., с административен адрес гр. 
Варна, ул. “Граф Игнатиев” № 24, при граници на имота: ПИ с 
идентификатор 10135.1507.915, ПИ с идентификатор 10135.1507.923, ПИ с 
идентификатор 10135.1507.921, ПИ с идентификатор 10135.1507.920, ПИ с 
идентификатор 10135.1507.908, ПИ с идентификатор 10135.1507.917 на 
Татяна Димитрова Илиева и по предложение на Кмета на Община Варна с 
№ ЗАО 26512/08.05.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка изготвена от оценител на имоти, с която е определена пазарна 
стойност на гореописания имот в размер на 17 050 лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 м2 -302,90 лева без включено ДДС. 



За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 6192/22.10.2010 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

591-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
№ ЗАО 39989/19.03.2012г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, кв. Виница, ул. “Сава 
Геренов“ № 22, представляващ 308 /триста и осем/ кв.м., идеални части 
от ПИ № 10135.2575.1192, целия с площ 616 /шестстотин и шестнадесет/ 
кв.м. при граници на имота: ПИ №10135.2575.1195, ПИ 
№10135.2575.1189, ПИ №10135.2575.1191, ПИ №10135.2575.1175, ПИ № 
10135.2575.1193, ПИ № 10135.2575.1194, в размер на 31 572.50 /тридесет и 
една хиляди петстотин седемдесет и два лева и петдесет стотинки/ лева 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1.00 /един/ кв.м. – 102.51 /сто и 
два лева петдесет и една стотинки/ лева без включен ДДС, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка – продажба на описания недвижим 
имот на Валентина Петрова Тодорова и Румен Станев Тодоров на 
основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, по реда на чл.28 от НРПУРОИ на 
Общински съвет – Варна. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5194/13.05.2009 г. 

Общински съвет – Варна  възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
 
592-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, пред. 2, и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
6797,6803/16.03.2012г., Общински съвет – Варна, одобрява пазарна 



оценка, изготвена от лицензиран оценител по реда на чл.22, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарната стойност на земя с площ 161,33 кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор № 10135.5505.388, 
целия с площ 264 кв. м. – частна общинска собственост, съгласно АОС № 
5572/23.02.2009 г., находящ се в гр. Варна, кв.Аспарухово, ул. “Св.Св. 
Кирил и Методий” № 100, подрайон 28, при граници: ПИ № 
10135.5505.389, ПИ № 10135.5506.28, ПИ № 10135.5505.387, ПИ № 
10135.5505.382 и ПИ № 10135.5505.381, в размер на 17355,88 лева без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща на 107,58 лева 
без включен ДДС, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка - 
продажба на описания недвижим имот на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, 
по реда на чл. 29 от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна, при квоти за 
продажба на:  

• Неда Борисова Георгиева – 53,77 кв.м. идеални части от ПИ № 
10135.5505.388 с продажна цена 5784,58 лева, без включен ДДС; 

• Петър Благоев Георгиев – 13,45 кв.м. идеални части от ПИ № 
10135.5505.388 с продажна цена 1446,95 лева, без включен ДДС; 

• Бисер Благоев Георгиев – 13,45 кв.м. идеални части от ПИ № 
10135.5505.388 с продажна цена 1446,95 лева, без включен ДДС; 

• Георги Стоянов Георгиев – 40,33 кв.м. идеални части от ПИ № 
10135.5505.388 с продажна цена 4338,70 лева, без включен ДДС; 

• Пламен Стоянов Георгиев – 40,33 кв.м. идеални части от ПИ 
№ 10135.5505.388 с продажна цена 4338,70 лева, без включен ДДС.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

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

593-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
№ ЗАО 40728,32654/06.04.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – 
общинска собственост, находящ се гр.Варна, ул. “Мадара“ № 47, 
представляваща земя с площ 58 /петдесет и осем/ кв.м. ид. части – частна 
общинска собственост по АОС № 6881/19.03.2012г. от ПИ № 
10135.2555.87 /десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и пет.осемдесет и седем/, целия с площ 328,00/триста двадесет и 
осем/ кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2555.157, ПИ 10135.2555.85, 



ПИ 10135.2555.86 с административен адрес: гр.Варна, ул. “Мадара“ № 47 
в размер на 18 300,00/осемнадесет хиляди и триста/ лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1,00 /един/ кв.м. – 315,52 /триста и 
петнадесет лева и петдесет и две стотинки/ лева, без включен ДДС при 
следните квоти: 

• 29,00 кв.м. на пазарна стойност 9 150, 00/девет хиляди сто и 
петдесет/ лева, без включен ДДС на Иванка Георгиева Иванчева с 
постоянен адрес гр.Варна; 

• 29,00 кв.м. на пазарна стойност 9 150, 00/девет хиляди сто и 
петдесет/ лева, без включен ДДС на Елена Георгиева Иванова с постоянен 
адрес гр. Варна; 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
594-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

предл. 2 от ЗОС, и в изпълнение на “Годишната програма  за управление и 
разпореждане с общинска собственост 2012г. ”, във връзка с чл. 22, ал. 3 
от ЗОС и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание 
чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 41, ал. 2  от НРПУРОИ, а именно учредяване 
право на пристрояване на Траян Костов Траянов за изграждане на 
пристройка (лятна кухня) със застроена площ 20 кв.м. към съществуваща 
сграда разположена в имот частна общинска собственост с идентификатор 
10135.5505.401 с площ 211,50/395 кв.м., с административен адрес: гр. 
Варна, кв. Аспарухово, ул. “Мара Гидик” № 65, при съседи: № 
10135.5505.402; ПИ № 10135.5505.405; ПИ 10135.5505.400; ПИ № 
10135.5505.379, ПИ № 10135.5505.96, и по предложение на Кмета на 
Община Варна с № ЗАО 35726/19.03.2012г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, с която е определена пазарната стойност на 
вещното право на пристрояване върху гореописания имот в размер на 
2 040 (две хиляди и четиридесет) лева, без включен ДДС при пазарна 
стойност на 1 кв.м. – 102 лева, без включено ДДС. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5708/08.06.2009 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 



за –  41, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
595-9. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9, т.2 от 

ЗОС, и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
26563/30.05.2012г., Общински съвет – Варна допълва “Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.”, 
приета с Решение №147-18/3/14,15.12.2011 г. на Общински съвет, както 
следва: Към точка 3.1. Учредяване право на строеж: се добавя следния 
текст: 

- Учредяване право на строеж за пристрояване и остъкляване на 
лоджии към ап.№ 14, ет .2 и ап. № 16, ет. 3, в жилищна сграда на ул. “Ал. 
Дякович” бл. 28, вх. Б, гр. Варна върху ПИ №10135.1506.809, с 
административен адрес ул. “Ал. Дякович” № 31. 

595-9-1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41 ал.2 от 
ЗОС, във връзка с чл. 22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2012 г. и във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание 
чл. 38, ал.2 от ЗОС и чл.42, ал.1, ал.2  от НРПУРОИ, а именно:  

• учредяване право на строеж на Александра Георгиева 
Сиропулу-Бачева за пристрояване на съществуваща лоджия и остъкляване 
със ЗП 2,73(две цяло седемдесет и три стотни) кв.м. към СОС с 
идентификатор 10135.1506.809.1.8, представляващ апартамент №14, ет.2 в 
жилищна сграда на ул. “Ал. Дякович” бл.28, вх.Б, гр. Варна и на 
Александра Георгиева Сиропулу-Бачева и Велин Кирилов Бачев за 
пристрояване на съществуваща лоджия и остъкляване със ЗП 2,73 (две 
цяло седемдесет и три стотни) кв.м. към СОС с идентификатор 
10135.1506.809.1.12, представляващ апартамент №16, ет.3 в жилищна 
сграда на ул. “Ал. Дякович” бл.28, вх.Б, гр. Варна, върху поземлен имот 
10135.1506.809 - частна общинска собственост, с административен адрес 
ул. “Ал. Дякович” № 31, целият с площ 1331 (хиляда триста тридесет и 
един) кв.м. при съседи: ПИ 10135.1506.821, 10135.1506.811, 
10135.1506.822, и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
26563/30.05.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарните оценки 
изготвени от оценител на имоти, с които е определена пазарна стойност на 
отстъпеното право на пристрояване и остъкляване за двете лоджии върху 
гореописания имот в размер съответно по 1357,50 (хиляда триста петдесет 
и седем цяло и петдесет стотни) лева за всяка без включен ДДС при 
пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 496 (четиристотин деветдесет и шест) 
лева, без включено ДДС. 



За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
6783/07.02.2012 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.  

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

 
 
 
596-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

пред. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, 
представляващ 37 кв.м. ид. части от ПИ с идентификатор  10135.2559.32, 
целия с площ 4 407 кв.м., с административен адрес гр. Варна, ул. “Д-р 
Анастасия Железкова” № 55, при граници на имота: ПИ с 
идентификатор 10135.2559.137, ПИ с идентификатор 10135.2559.139, ПИ с 
идентификатор 10135.2559.34, ПИ с идентификатор 10135.2559.33, ПИ с 
идентификатор 10135.2559.256, ПИ с идентификатор 10135.2559.257, и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 29739/30.05.2012г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка изготвена от оценител 
на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в 
размер на  7 000 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 -
189,18  лева на Диана Иванова Пенева, Христо Атанасов Цеков, Йорданка 
Желязкова Генова и Добри Петров Генов (СИО), Стефка Алексиева 
Стойкова, при следните квоти: 

•  Диана Иванова Пенева – 9,36 кв.м. идеални части  от 766 
кв.м., застроената площ на  жилищните сградите разположени в имот 
частна-общинска собственост с идентификатор 10135.2559.32 целия с 
площ 4 407 кв.м., на стойност 1 770,80 лева, без включен ДДС; 

•  Христо Атанасов Цеков – 10,98 кв.м. идеални части  от 766 
кв.м., застроената площ на  жилищните сградите разположени в имот 
частна-общинска собственост с идентификатор 10135.2559.32 целия с 
площ 4 407 кв.м., на стойност 2 077,28 лева, без включен ДДС; 

•  Йорданка Желязкова Генова и Добри Петров Генов (СИО) – 
8,53 кв.м. идеални части  от 766 кв.м., застроената площ на  жилищните 
сградите разположени в имот частна-общинска собственост с 
идентификатор 10135.2559.32 целия с площ 4 407 кв.м., на стойност 1 
613,80 лева, без включен ДДС; 

•  Стефка Алексиева Стойкова – 8,13 кв.м. идеални части  от 766 
кв.м., застроената площ на  жилищните сградите разположени в имот 



частна-общинска собственост с идентификатор 10135.2559.32 целия с 
площ 4 407 кв.м., на стойност 1 538,12 лева, без включен ДДС; 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 6716/29.12.2011 г. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
 
597-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ЗАО 26876/18.05.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 139 м2 ид. части от Поземлен имот с 
идентификатор 10135.2512.1267 целия с площ 1267 м2, с административен 
адрес, гр. Варна, кв. “Виница”,  с.о “Перчемлията”, в размер на 3 700 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща 
на 26,62 лева. 

597-9-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община 
Варна, в изпълнение на “Годишната програма  за управление и 
разпореждане с общинска собственост 2012 г.” и по предложение на 
Кмета на Община Варна с № ЗАО 26876/18.05.2012г., Общински съвет - 
Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна наследниците на Димитър Калев Стефанов: Анка 
Димитрова Баналиева и Тодорка Димитрова Стефанова, чрез продажба  на 
имот-частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, 
кв. “Виница”, с.о “Перчемлията”  представляващ 139 м2 ид. части от 
Поземлен имот с идентификатор 10135.2512.1267 целия с площ 1267 м2, 
при граници на имота: ПИ с идентификатор 10135.2512.9526, ПИ с 
идентификатор 10135.2512.264, ПИ с идентификатор 10135.2512.266, ПИ с 
идентификатор 10135.2512.1225, ПИ с идентификатор 10135.2512.297, ПИ 
с идентификатор 10135.2512.9519 на съсобствениците Анка Димитрова 
Баналиева и Тодорка Димитрова Стефанова, при равни квоти. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6731/10.01.2012  г. 



Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 3 700   лева, без включен ДДС 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
598-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ЗАО 21967/19.03.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим  оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляващ 493 м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 
ПИ 10135.2571.215 целия с площ 1093 м2, с административен адрес, гр. 
Варна, к.к. Чайка, местност “Банала чешма”, в размер на  40 970 лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на 
83,10 лева. 

598-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община 
Варна, в изпълнение на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с общинска собственост 2012 г.” и по предложение на 
Кмета на Община Варна с № ЗАО 21967/19.03.2012г., Общински съвет – 
Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Георги Николов Петров, чрез продажба на имот-
частна общинска собственост, с административен адрес, гр. Варна, к.к. 
Чайка, местност “Банала чешма”,   представляващ 493 м2 ид. части от 
Поземлен имот с идентификатор 10135.2571.215 целия с площ 1 093 м2, 
при граници на имота: ПИ № 10135.2571.213, ПИ 10135.2571.216, ПИ 
10135.2571.456, ПИ 10135.2571.218 на съсобственика Георги Николов 
Петров. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6377/15.04.2011 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 40 970 лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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



599-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с № ЗАО 7053/19.03.2012г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. “Ропотамо” № 11, представляваща земя с площ 17,44 
(седемнадесет цяло и четиридесет и четири стотни) кв.м. ид.части от 
26,48 (двадесет и шест цяло и четиридесет и осем стотни) кв.м. ид.ч. - 
частна общинска собственост по АОС № 6521/20.06.2010 г. от ПИ № 
10135.5505.417 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
и пет.четиристотин и седемнадесет), целия с площ 403,00 (четиристотин 
и три) кв. м., при граници на имота: ПИ №10135.5505.434, ПИ 
№10135.5505.433, ПИ №10135.5505.432, ПИ №10135.5505.418, ПИ № 
10135.5505.411, ПИ № 10135.5505.416, с административен адрес: 
гр.Варна, ул. “Ропотамо” № 11 в размер на 1 534,55 (хиляда петстотин 
тридесет и четири лева и петдесет и пет стотинки) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. - 87,99 (осемдесет и седем 
лева и деветдесет и девет стотинки) лева, без включен ДДС. 

599-9-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ, в 
изпълнение на “Годишната програма за управление и разпореждане с 
общинска собственост 2012 г.” и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ЗАО 7053/19.03.2012г., Общински съвет – Варна реши да 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от 
друга страна Иван Владиславов Александров, чрез продажба на земя с 
площ 17,44 /седемнадесет цяло четиридесет и четири стотни/ кв.м. 
идеални части от 26,48 (двадесет и шест цяло и четиридесет и осем стотни) 
кв.м. ид.ч. - частна общинска собственост по АОС № 6521/20.06.2010 г. 
от ПИ №10135.5505.417 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин и пет.четиристотин и седемнадесет), целия с площ 403,00 
(четиристотин и три)кв. м., при граници на имота: ПИ № 
10135.5505.434, ПИ № 10135.5505.433, ПИ № 10135.5505.432, ПИ № 
10135.5505.418, ПИ № 10135.5505.411, ПИ № 10135.5505,1416, находящ се 
в гр. Варна, ул. “Ропотамо” №11, по одобрена пазарна оценка. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 



600-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ЗАО 7905/29.03.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт – оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, с.о. “Прибой”,  
представляваща земя с площ 88 кв. м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор № 10135.5549.1991, целия с площ 438 кв. м., в размер на 6 
300 лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв. м. възлизаща на 
71,59 лева, без включен ДДС. 

600-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 7905/29.03.2012 г., 
Общински съвет – Варна в изпълнение на “Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.”, 
реши да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна – Преслава Стоянова Петрова, чрез продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, 
с.о. “Прибой”, представляваща земя с площ 88 кв. м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор № 10135.5549.1991, целия с площ 438 кв. 
м., при граници на целия имот: ПИ № 10135.5549.1992, ПИ № 
10135.5549.1833, ПИ № 10135.5077.32, ПИ № 10135.5549.1830, ПИ № 
10135.5549.9566 и ПИ № 10135.5549.1831. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6539 / 08.08.2011 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени 
– за сумата от 6 300 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 
кв.м. възлизаща на 71,59 лева, без включен ДДС, на съсобственика 
Преслава Стоянова Петрова. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
601-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с № ЗАО 37978/29.03.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена от лицензиран експерт – оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 



от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, с.о. “Боровец – 
север”, представляваща земя с площ 228,60 кв. м. идеални части от ПИ № 
1450, целия с площ 1428,60 кв. м., в размер на 12 830 лева без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 кв. м. възлизаща на 56,12 лева, без 
включен ДДС. 

601-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 37978/29.03.2012г., 
Общински съвет – Варна в изпълнение на “Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.”, 
реши да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна – Иван Димитров Пиринлиев, чрез продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, 
с.о. “Боровец - север”,  представляващ земя с площ 228,60 кв. м. идеални 
части от ПИ № 1450, целия с площ 1428,60 кв. м., при граници на целия 
имот: ПИ № 2781, ПИ № 1451 и път. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6711 / 16.12.2011 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени 
– за сумата от 12 830 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 
кв.м. възлизаща на 56,12 лева без включен ДДС, на съсобственика Иван 
Димитров Пиринлиев. 

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
602-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с № ЗАО 37517/29.03.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена от лицензиран експерт – оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул. “Стоян 
Бацов” № 13, представляваща земя с площ 239 кв. м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор № 10135.2575.1067, кв. 39-а, целия с 
площ 990 кв. м., в размер на 17 400 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 кв. м. възлизаща на 72,80 лева, без включен ДДС. 

602-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по 



предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 37517/29.03.2012г., 
Общински съвет – Варна в изпълнение на “Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.”, 
реши да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна и от друга страна – Юлиян Красимиров Янев, чрез продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, 
ул. “Стоян Бацов” № 13, представляващ земя с площ 239 кв. м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор № 10135.2575.1067, кв. 39-а, 
целия с площ 990 кв. м., при граници: ПИ № 10135.2019.336, ПИ № 
10135.2575.1071, ПИ № 10135.2575.1068 и ПИ № 10135.2575.1784. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6520 / 20.06.2011 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени 
– за сумата от  17 400 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 
кв.м. възлизаща на 72,80 лева, без включен ДДС, на съсобственика Юлиян 
Красимиров Янев. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
603-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ЗАО 33833/12.04.2012г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 94 
(деветдесет и четири) кв.м идеални части от частта на Община Варна, 
представляваща 125 кв.м. идеални части – частна общинска 
собственост, съгласно АОС 6524/29.06.2001г. от целия поземлен имот 
с идентификатор ПИ 10135.71.62 /десет хиляди сто тридесет и 
пет.седемдесет и едно.шестдесет и две), с площ 343 (триста 
четиридесет и три) кв.м и СГРАДА със застроена площ 49 (четиридесет 
и девет) кв.м идеални части от цялата с площ 99 (деветдесет и девет) 
кв.м с идентификатор ПИ 10135.71.62.1 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. седемдесет и едно. шестдесет и две. едно) с административен адрес, 
гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” № 74, подрайон: 12, кв.: 185, УПИ: УП-
19 в размер на: 

– Земя – 21 582.40 (двадесет и една хиляди петстотин осемдесет 
и два лева и четиридесет стотинки) лева, без включен ДДС, при 



пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м, възлизаща на 229.60 (двеста 
двадесет и девет лева и шестдесет стотинки) лева. 

– Сграда – 28 100 (двадесет и осем хиляди и сто) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м, възлизаща на 
573.47 (петстотин седемдесет и три лева и четиридесет и седем 
стотинки) лева. 

– ОБЩО: 49 682,40 (четиридесет и девет хиляди шестстотин 
осемдесет и два лева и четиридесет стотинки) лева, без включен ДДС.  

603-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 
1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
33833/12.04.2012 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга 
страна Катя Христова Пул, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, ул. “Тодор Влайков" 
№ 74, подрайон: 12, кв. 185, УПИ: УП-19, представляващ поземлен 
имот с площ 94 (деветдесет и четири) кв.м идеални части от частта на 
Община Варна, представляваща 125 кв.м. идеални части -частна 
общинска собственост, съгласно АОС 6524/29.06.2011г. от целия 
поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.71.62 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.седемдесет и едно.шестдесет и две), с площ 343 
(триста четиридесет и три) кв.м и сграда със застроена площ 49 
(четиридесет и девет) кв.м идеални части от цялата с площ 99 
(деветдесет и девет) кв.м с идентификатор ПИ 10135.71.62.1 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. седемдесет и едно. шестдесет и две. едно), 
при граници на имота: ПИ № 10135.71.61 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.седемдесет и едно.шестдесет и едно), ПИ № 10135.71.51 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.седемдесет и едно.петдесет и едно), ПИ № 
10135.71.50 (десет хиляди сто тридесет и пет.седемдесет и едно. 
петдесет), ПИ № 10135.71.69 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.седемдесет и едно.шестдесет и девет), ПИ № 10135.71.49 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.седемдесет и едно.четиридесет и девет) 
ПИ № 10135.71.63 (десет хиляди сто тридесет и пет.седемдесет и 
едно.шестдесет и три) ПИ № 10135.71.272 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.седемдесет и едно.двеста седемдесет и две) на съсобственика Катя 
Христова Пул, по одобрена пазарна оценка. 

За гореописания имот има съставен АЧОС № 6524/2011г. 
Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

 



604-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с № ЗАО 38602/19.04.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим  оценител, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, от Поземлен 
имот с идентификатор 10135.2052.617 с площ 208/1369 кв.м., с 
административен адрес, гр. Варна, с.о “Виница – север - Розмарин”,  в 
размер на  10 300 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС 
на 1 м2, възлизащ на  49,52  лева. 

604-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община и 
по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 38602/19.04.2012 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Дорка Костадинова 
Делиева-Радева, чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, с.о “Виница – север - Розмарин” , 
представляващ Поземлен имот с идентификатор 10135.2052.617 с площ 
208/1369 кв.м., при граници на имота: ПИ с идентификатор 
10135.2575.133, ПИ с идентификатор 10135.2575.1586, ПИ с 
идентификатор 10135.2575.616, ПИ с идентификатор 10135.2575.9523 на 
съсобственика Дорка Костадинова Делиева-Радева. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6678/06.02.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 10 300 лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
605-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с № ЗАО 23506/21.04.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляващ 
80 м2 ид. части от УПИ І-159 целия с площ 740 м2, с административен 
адрес, с. Каменар, ул. “Цар Симеон І” № 18, кв. 45 в размер на 1 280 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща 
на 16,00 лева. 



605-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община 
Варна, в изпълнение на “Годишната програма за управление и 
разпореждане с общинска собственост 2012 г.” и по предложение на 
Кмета на Община Варна с № ЗАО 23506/21.04.2012 г., Общински съвет – 
Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Светла Милева Стоянова и Мартин Стойчев 
Стоянов, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес с. Каменар, ул. “Цар Симеон І” № 18 
представляващ  80 м2 ид. части от УПИ І-159 целия с площ 740 м2, при 
граници на имота: улица, улица, УПИ ІІ-158, улица на съсобствениците 
Светла Милева Стоянова и Мартин Стойчев Стоянов при равни квоти. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6601/20.09.2011 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 1 280 лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
606-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с № ЗАО 49931/10.05.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. “Топола” № 2, представляваща земя с площ 118,00 (сто и 
осемнадесет) кв.м. ид.част-частна общинска собственост по АОС № 
6561/08.08.2011 г. от ПИ № 10135.3513.275 /десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.двеста седемдесет и пет/ в 
размер на 35 200,00 (тридесет и пет хиляди и двеста) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. - 298,31 (двеста 
деветдесет и осем лева и тридесет и една стотинки) лева, без включен 
ДДС. 

606-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 49931/10.05.2012 г. и в 
изпълнение на “Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2012 г.”, Общински съвет – Варна реши 



да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от 
друга страна, Мария Пенкова Василева, чрез продажба на земя с площ 
118,00 (сто и осемнадесет) кв.м. ид.част-частна общинска собственост по 
АОС № 6561/08.08.2011 г. от ПИ № 10135.3513.275 /хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.двеста седемдесет и пет/, целия с площ 
316,00 /триста и шестнадесет) кв. м., при граници на имота: ПИ 
10135.3513.276, ПИ 10135.3513.279, ПИ 10135.3513.277, ПИ 
10135.3513.273, ПИ 10135.3513.253, ПИ 10135.3513.255, с 
административен адрес: гр.Варна, ул. “Топола” № 2, по одобрената 
пазарна оценка в размер на 35 200,00 (тридесет и пет хиляди и двеста) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 (един) кв. м. – 
298,31 (двеста деветдесет и осем лева и тридесет и една стотинки) лева, 
без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

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

607-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
42629/05.07.2012 г., Общински съвет – Варна допълва “Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.”, 
приета с Решение № 147-18/3/14,15.12.2011 г. на Общински съвет – Варна, 
както следва: Към точка II. 2.2. “Имоти-частна общинска собственост, 
предвидени за прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта 
на Община Варна по чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС“, се добавя следния текст: 

№ Административен адрес АОС№ 
1 Гр.Варна, землище кв.Галата,  

с.о. “Зеленика“  
6956/22.05.2012 г. 

607-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ЗАО 42629/05.07.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт – оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот находящ се в гр. Варна, землище кв. Галата, с.о. 
“ Зеленика“,  представляваща земя с площ 58 кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.5545.6, целият с площ 558 кв.м., в 



размер на 1 840 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. 
възлизаща на 31.72 лева, без включен ДДС. 

607-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т 
.2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 42629/05.07.2012 г., 
Общински съвет – Варна реши да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна, Людмил Йорданов 
Йорданов и Татяна Кирилова Йорданова, чрез продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр.Варна, землище кв.Галата, с.о. 
“ Зеленика“,  представляваща земя с площ 58 кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.5545.6, целият с площ 558 кв.м., 
при граници на целия имот: ПИ 10135.5545.9501, ПИ 10135.5545.7, ПИ 
10135.5545.10, ПИ 10135.5545.4 и ПИ 10135.5545.3000. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6956/22.05.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени 
– за сумата от 1 840 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 
кв.м. възлизаща на 31,72 лева, без включен ДДС, на съсобствениците 
Людмил Йорданов Йорданов и Татяна Кирилова Йорданова. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
 
608-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, 

т. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
1496/21.06.2012 г.,  Общински съвет – Варна допълва “Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.”, 
приета с Решение № 147-18/3/14,15.12.2011 г. на Общински съвет, както 
следва: Към точка 2.2. Имоти-частна общинска собственост, 
предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на 
Община Варна, се добавя следния текст: 
№ Административен адрес АОС№ 
1. ул. “Акад. Андрей Сахаров” № 27, ПИ 

10135.3513.247 - 25/531 кв.м. 
6965/02.05.2012 г. 

608-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ЗАО 1496/21.06.2012 г.,  Общински съвет – Варна одобрява 



пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, по акт за частна общинска собственост № 6965/02.05.2012 г., 
представляваща 25,00 (двадесет и пет) кв.м. ид.части от 10135.3513.247 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.двеста четиридесет и седем), по КК и КР на район “Младост”, 
гр. Варна, ул. “Акад. Андрей Сахаров” № 27, целият с площ 531,00 
(петстотин тридесет и един) кв.м. в размер на 4 811,00 (четири хиляди 
осемстотин и единадесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 
1(един) кв.м. 192,44 (сто деветдесет и две цяло четиридесет и четири 
стотни) лева, без включен ДДС. 

608-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 33, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна, в 
изпълнение на “Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2012 г.” и по предложение на Кмета на 
Община Варна с № ЗАО 1496/21.06.2012 г., Общински съвет – Варна реши 
да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от 
друга страна, “Кристина 92” ЕООД, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, находящ се ул. “Акад. Андрей Сахаров” № 27, 
гр. Варна, представляващ 25,00 (двадесет и пет) кв.м. ид.части от 
10135.3513.247 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.двеста  четиридесет и седем), по КК и КР на район “Младост”, 
гр. Варна, целият с площ 531,00 (петстотин тридесет и един) кв.м., 
гр.Варна, при граници на имота: ПИ 10135.3513.248, 10135.3513.187, 
10135.3513.243, 10135.3513.1827, по одобрена пазарна оценка.  

За гореописаният имот е съставен акт за частна общинска 
собственост 6965/02.05.2012 г. 

 Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
 
609-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, 

т. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с № РД 
12006717/18.06.2012 г., Общински съвет – Варна допълва “Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2012 г.”, приета с Решение № 147-18(3)/14,15.12.2011 г. на Общински 
съвет –Варна, както следва: Към 2.2 “Имоти-частна общинска 



собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост чрез 
продажба частта на Община Варна”, се добавя: 

№ Административен адрес и площ АОС 
1 гр. Варна, ж.к “Чайка”  

ПИ с идентификатор 10135.2526.144  
с площ 710/2584 кв.м. 

 
6973/10.05.2

012 г. 
609-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № РД 12006717/18.06.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 710 м2 ид. части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2526.144 целия с площ 2 584 м2, с административен 
адрес, гр. Варна, ж.к “Чайка”,  в размер на 85 000 лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на 119,72 лева, без 
включен ДДС. 

609-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с № РД 
12006717/18.06.2012 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна, 
“ВАРНА РИЪЛТИС” ЕАД, ЕИК 103252121, представлявано от Нели 
Александрова – изпълнителен директор чрез продажба  на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, ж.к “Чайка”,  
представляващ 710 м2 ид. части от поземлен имот с идентификатор 
10135.2526.144, целия с площ 2 584 м2, при граници на имота: ПИ с 
идентификатор 10135.2526.256, ПИ с идентификатор 10135.2526.178, ПИ с 
идентификатор 10135.2526.214, на съсобственика “ВАРНА РИЪЛТИС” 
ЕАД, ЕИК 103252121, представлявано от Нели Александрова – 
изпълнителен директор 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6973/10.05.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 85 000 лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 



610-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
41693/11.06.2012 г., Общински съвет – Варна допълва “Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г”, 
приета с Решение № 147-18(3)/14,15.12.2011 г. на Общински съвет –Варна, 
както следва: Към 2.2 “Имоти-частна общинска собственост, 
предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на 
Община Варна”, се добавя: 

№ Административен адрес и площ АОС 
1 гр. Варна, кв. “Свети Никола”  

ПИ с идентификатор 10135.2526.620  
с площ 18/618 кв.м. 

 
6835/28.02.2012 г. 

610-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ЗАО 41693/11.06.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим  оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 18 м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 
10135.2526.620 целия с площ 618 м2, с административен адрес, гр. Варна, 
кв. “Свети Никола”, в размер на 2 430 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на 135 лева. 

610-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община 
Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
41693/11.06.2012г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Веселина Иванова Николова, чрез продажба  на имот-частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, кв. “Свети Никола” 
представляващ 18 м2 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 
10135.2526.620 целия с площ 618 м2, при граници на имота: ПИ с 
идентификатор 10135.2526.619, ПИ с идентификатор 10135.2526.9592, ПИ 
с идентификатор 10135.2526.9540, ПИ с идентификатор 10135.2526.621, 
на съсобственика Веселина Иванова Николова. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6835/28.02.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 2 430 лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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



611-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 
от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
42464/03.05.2012 г., Общински съвет – Варна допълва “Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2012 г.”, 
приета с Решение № 147 - 18(3)14,15.12.2011 г. на Общински съвет – Варна, 
както следва: Към точка II. 2.2 - " Имоти - частна общинска собственост, 
предвидени за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта 
на Община Варна по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС” се добавя следния текст: 
№ Административен адрес АОС 

1 гр. Варна, землище кв. Галата, с.о. “Боровец – юг” 6779 / 06.02.2012 
г. 

611-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ЗАО 42464/03.05.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт – оценител, във връзка 
с прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община 
Варна от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, землище кв. Галата, 
с.о. “Боровец — юг”,  представляваща земя с площ 373 кв. м. идеални 
части от поземлен имот с идентификатор № 10135.5403.1660, целия с 
площ 500 кв. м., в размер на 11 000 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 кв. м. възлизаща на 29,49 лева, без включен ДДС. 

611-9-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл.2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 42464/03.05.2012 г., 
Общински съвет – Варна реши да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна, съсобствениците Иванка 
Петрова Клеверли и Иван Петров Малчев, чрез продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, землище кв. 
Галата, С.О “Боровец – юг” , представляваща земя с площ 373 кв. м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор № 10135.5403.1660, 
целия с площ 500 кв. м., при граници на целия имот: ПИ 
№10135.5403.9583, ПИ № 10135.5020.36, ПИ № 10135.5403.4290 и ПИ 
№ 10135.5403.4293, при следните квоти:  

• Иванка Петрова Клеверли – 186,50 кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор № 10135.5403.1660, на стойност 5 500 
лева, без включен ДДС. 

• Иван Петров Малчев – 186,50 кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор № 10135.5403.1660, на стойност 5 500 
лева, без включен ДДС.  

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6779 /06.02.2012 г. 



Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
 
612-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 

от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
39385/03.05.2012 г., Общински съвет – Варна допълва “Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г.”, 
приета с Решение № 147 – 18(3)14,15.12.2011 г., на Общински съвет - 
Варна, както следва: Към точка ІІ. 2.2 – “Имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна по чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС” се 
добавя следния текст: 
№ Административен адрес АОС 
1 гр.Варна, землище кв. Галата, 

с.о. “Боровец – юг” 
6833 / 06.03.2012 г. 

612-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ЗАО 39385/03.05.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт – оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, землище кв. Галата, с.о. 
“Боровец – юг”, представляваща земя с площ 119 кв. м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор № 10135.5403.675, целия с площ 581 кв. 
м., в размер на 3 100 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв. 
м. възлизаща на 26,05 лева, без включен ДДС.  

612-9-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, по реда на чл. 33, предл.2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 39385/03.05.2012 г.,  
Общински съвет – Варна реши да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Наньо Тодоров Черкезов, 
чрез продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, землище кв. Галата, с.о. “Боровец – юг”,  представляваща земя с 
площ 119 кв. м. идеални части от поземлен имот с идентификатор № 
10135.5403.675, целия с площ 581 кв. м., при граници на целия имот: ПИ 
№ 10135.5403.679, ПИ № 10135.5403.678, ПИ № 10135.5403.676, ПИ № 
10135.5403.9615 и ПИ № 10135.5403.674.  



За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6833 / 06.03.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени 
– за сумата от 3100 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. 
възлизаща на 26,05 лева, без включен ДДС, на съсобственика Наньо 
Тодоров Черкезов. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
 
 
613-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна 
с № ЗАО 30727/02.05.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, по акт за частна общинска собственост 6785/07.02.2012 г., 
представляваща 26,00 (двадесет и шест) кв.м. ид.части от 10135.2554.482 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
четири.четиристотин осемдесет и две), по КК и КР на район “Приморски”  
гр.Варна, целият с площ 520 (петстотин и двадесет) кв.м. в размер на 11 
650,00 (единадесет хиляди шестстотин и петдесет) лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 448 (четиристотин четиридесет и 
осем) лева, без включен ДДС. 

613-9-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 33, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна, в 
изпълнение на “Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост за 2012 г.” и по предложение на Кмета на 
Община Варна с № ЗАО 30727/02.05.2012 г., Общински съвет – Варна 
реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, 
и от друга страна “СТИМЕКС” ЕООД, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, находящ се ул. “арх.Петко Момчилов” № 38, 
гр.Варна, представляващ 26,00 (двадесет и шест) кв.м. ид.части от 
10135.2554.482 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и четири. четиристотин осемдесет и две), по КК и КР на район 
“Приморски”, гр.Варна, целият с площ 520 (петстотин и двадесет) кв.м. 
при граници на имота: 10135.2554.485, 10135.2554.483, 10135.2554.477, по 



одобрена пазарна оценка. 
За гореописаният имот е съставен акт за частна общинска 

собственост 6785/07.02.2012 г. 
Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
614-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 45374/29.06.2012 г., 
Общински съвет –Варна отменя свои Решения №№ 3362-4 и 3363-4 от 
протокол № 35/22,23 и 29.06.2011 г.  

614-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община 
Варна с № ЗАО 45374/29.06.2012 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна 
209 м2 идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.5506.396 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и шест.триста деветдесет 
и шест) целия с площ 1 549 м2, находящ се в гр. Варна, кв. Аспарухово, 
ул. “Вилите” , в размер на 13 020 лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 м2 - 62,30 лева, без включен ДДС. 

614-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община 
Варна, и в изпълнение на “Годишната програма  за управление и 
разпореждане с общинска собственост 2012 г.” и по предложение на 
Кмета на Община Варна с № ЗАО 45374/29.06.2012 г., Общински съвет – 
Варна решава да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна “ХЕПИ ДЕЙ” ЕООД, със седалище и адрес на 
управление гр. Варна, ул. “Константин Фотинов” бл. 24, ет. 5, ап. 12, 
вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 
148000865, представлявано и управлявано от Светлозар Пасков Гигов, 
чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с административен 
адрес гр. Варна, кв. Аспарухово, ул.”Вилите” представляващ 209 м2 
идеални части от ПИ с идентификатор № 10135.5506.396 (десет хиляди 
сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и шест.триста деветдесет и шест) 
целия с площ 1 549 м2, при граници на имота: ПИ с идентификатор 
10135.5506.357 , ПИ с идентификатор 10135.5506.394  ПИ с 
идентификатор 10135.5506.397, ПИ с идентификатор  10135.5506.366 на 



съсобственика “ХЕПИ ДЕЙ” ЕООД, със седалище и адрес на управление 
гр. Варна, ул. “Константин Фотинов” бл. 24, ет. 5, ап. 12, вписано в 
Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК 148000865, 
представлявано и управлявано от Светлозар Пасков Гигов. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6967/04.05.2012 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, 
за общата сума от 13 020 лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

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

 
 
 
 
 
615-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1 

от Закона за общинската собственост, чл. 33 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна и по предложение на Кмета на Община Варна с № ЗАО 
27970/11.06.2012 г.,  Общински съвет – Варна реши да извърши 
доброволна делба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, с.о 
“Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата”, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.2517.4558, по кадастралната карта 
и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. 
на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ 2054 кв.м. между 
Община Варна от една страна и Ивайло Енчев Пейков от друга страна, 
съобразно скица-проект за разделяне на поземлен имот с идентификатор 
10135.2517.4558 на “Стомил-91” за обособяване на два реални дяла, на 
обща стойност 39 676,90 лева, представляващи два новообразувани 
поземлени имоти  както следва: 

– Община Варна придобива в изключителна собственост 
новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор 10135.2517.4958 
с площ 973 кв.м. идеални части (АОС 6673/16.12.2011 г., вписан в служба 
по вписванията на 19.12.2011 г., вх. регистър 29 113, акт № 126, том 
LХХХІІ),  при съседи: 2517.4957, 2517.9975, 2517.2149, 2020.209. 

– Ивайло Енчев Пейков и Община Варна придобиват собственост 
върху новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор 
10135.2517.4957 с площ 1 081 кв.м. идеални части (съгласно нот. акт № 84, 
том І, рег. № 997, дело № 72/2011 г. и АОС 6673/16.12.2011 г., вписан в 



служба по вписванията на 19.12.2011 г., вх. регистър 29 113, акт № 126, 
том LХХХІІ), при съседи: 2517.4957, 2517.9975, 2517.2149, 2020.209, като 
съделителите не си дължат суми за уравняване на дяловете. 

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
издаде заповед и да сключи договор за доброволна делба на основание чл. 
36, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Закона за общинската собственост. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 
 
 
 
 
 
616-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от 

ЗОС и във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 5 от  НРПУРОИ, чл. 18 и чл. 50, ал. 2 от 
Закона за физическото възпитание и спорта и по предложение на Кмета на 
Община Варна с изх. № РД12009243ВН/23.07.2012 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на общински спортни 
обекти в полза на следните спортни клубове: 

1. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕДЕНИ 
СПОРТОВЕ “ВАРНА” -Спортно –атракционен комплекс “Младост”, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, ІІ ри м.р., кв. 9, ПИ № 
10135.3512.240 (УПИ Х-233,234-”за спортно-атракционен комплекс”), актуван с АОС 
№ 4915/10.04.2008 г. и АОС 5638/14.04.2009 г. 

2. СДРУЖЕНИЕ “СКЕЙТ КЛУБ “ВАРНА” - Спортно –
атракционен комплекс “Младост”, находящ се в гр. Варна, ж.к. 
“Младост”, ІІ ри м.р., кв. 9, ПИ № 10135.3512.240 (УПИ Х-233,234-” за 
спортно-атракционен комплекс”), актуван с АОС № 4915/10.04.2008 г. и АОС 
5638/14.04.2009 г. 

3. СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО ХОКЕЙ – СВ. КЛИМЕНТ - 
ВАРНА”  - Спортно –атракционен комплекс “Младост”, находящ се в гр. 
Варна, ж.к. “Младост”, ІІ ри м.р., кв. 9, ПИ № 10135.3512.240 (УПИ Х-
233,234-” за спортно-атракционен комплекс”), актуван с АОС № 4915/10.04.2008 г. и 
АОС 5638/14.04.2009 г. 

4. СГК “ЧЕРНО МОРЕ” - Спортно –атракционен комплекс 
“Младост”, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Младост”, ІІ ри м.р., кв. 9, ПИ № 
10135.3512.240 (УПИ Х-233,234-”за спортно-атракционен комплекс”), актуван с АОС 
№ 4915/10.04.2008 г. и АОС 5638/14.04.2009 г. 

5. СДРУЖЕНИЕ “ЕЗДОВИ КЛУБ АВАНГАРД” , “Конна база 
– север и юг”, кв. Виница, съгласно АОС № 2988/12.05.2004 г.; 
2989/12.05.2004 г. и 2991/12.05.2004 г.; 



6. СДРУЖЕНИЕ “КОННО-СПОРТЕН КЛУБ “ХАН 
КУБРАТ” , “Конна база – север и юг”, кв. Виница, съгласно АОС № 
2988/12.05.2004 г.; 2989/12.05.2004 г. и 2991/12.05.2004 г. 

7. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ”,  
“Конна база – север и юг”, кв. Виница, съгласно АОС № 2988/12.05.2004 
г.; 2989/12.05.2004 г. и 2991/12.05.2004 г. 

8. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ОДЕСОС 2008”, “Конна 
база – север и юг”, съгласно АОС № 2988/12.05.2004 г.; 2989/12.05.2004 г. 
и 2991/12.05.2004 г., спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, 
ПИ № 2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г., находящи се в гр. Варна, 
бул. “Приморски”,  Спортен комплекс “Локомотив”. 

9. СДРУЖЕНИЕ “БОКСОВ КЛУБ “ИВАЙЛО МАРИНОВ”” , 
спортен комплекс “Простор”, находящ се в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 
А, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., представляваща зала “Борба”. 

10. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ИЧИ ГЕКИ-ВАРНА”,  
спортен комплекс “Простор”, находящ се в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 
А, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., представляваща зала “Борба”. 

11. СДРУЖЕНИЕ “ДЕСАНТ”, спортен комплекс “Простор”, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, съгласно АОС № 
2124/28.09.2001 г., представляваща зала “Борба”. 

12. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ПО БОРБА 
“ЧЕРНОМОРСКИ СОКОЛ”,  спортен комплекс “Простор”, находящ се 
в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., 
представляваща зала  за борба. 

13. СДРУЖЕНИЕ “ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ КАРАТЕ 
КЛУБ”,  спортен комплекс “Простор”, находящ се в гр. Варна, ул. 
“Селиолу” № 39 А, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., представляваща 
зала  за борба. 

14. СДРУЖЕНИЕ “ВАРНЕНСКИ ШАХМАТЕН КЛУБ 
“ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ””,  спортен комплекс “Простор”, находящ се в гр. 
Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., 
представляваща зала  за шахмат. 

15. СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ СТРЕЛБА”  спортен комплекс 
“Простор”, находящ се в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, съгласно АОС 
№ 2124/28.09.2001 г., представляваща зала “Спортна гимнастика”.  

16. СДРУЖЕНИЕ “ГИМНАСТИЧЕСКИ СПОРТЕН КЛУБ 
“ИНТЕРКОМ ГРУП – ЧЕРНОМОРСКИ ЮНАК”,  спортен комплекс 
“Простор”, находящ се в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, съгласно АОС 
№ 2124/28.09.2001 г., представляваща зала  за спортна гимнастика. 

17. СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО СПОРТНА АКРОБАТИКА 
АКРОС – ВАРНА”  спортен комплекс “Простор”, находящ се в гр. Варна, 
ул. “Селиолу” № 39 А, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., 
представляваща зала “Спортна гимнастика”.  



18. СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГИМНАСТИКА “ГРАЦИЯ””,  спортен комплекс “Простор”, находящ се 
в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., 
представляваща зала  за художествена гимнастика. 

19. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ПО ХУДОЖЕСТВЕНА 
ГИМАНАСТИКА “СИЛВИЯ””,  спортен комплекс “Простор”, находящ 
се в гр. Варна, ул. “Селиолу” № 39 А, съгласно АОС № 2124/28.09.2001 г., 
представляваща зала  за художествена гимнастика. 

20. СДРУЖЕНИЕ “ТЕНИС КЛУБ “ЧЕРНО МОРЕ – ЕЛИТ” , 
кв. “Чайка”, 19-ти п.р., УПИ ІІІ “ за спортен комплекс, открити и закрити тенис кортове и 

подземни гаражи”, съгласно АОС № 4904/05.03.2008  г. 
21.  СДРУЖЕНИЕ  “ТЕНИС КЛУБ – ЙОВЕВ” - ВАРНА, кв. 

“Чайка”, 19-ти п.р., УПИ ІІІ “ за спортен комплекс, открити и закрити тенис кортове и подземни 

гаражи”, съгласно АОС № 4904/05.03.2008  г. 
22. СКССЛ “СТРЕЛА”  Спортен комплекс “Локомотив”, 26-ти 

п.р., УПИ “физ.дружество “Локомотив”” , съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., 
находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”. 

23. СДРУЖЕНИЕ “ХАНДБАЛЕН КЛУБ “СПАРТАК””  
Спортен комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ “физ.дружество “Локомотив”” , 
съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., находящ се в гр. Варна, бул. 
“Сливница” 

24.СДРУЖЕНИЕ “ХАНДБАЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ”  
Спортен комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ “физ.дружество “Локомотив”” , 
съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., находящ се в гр. Варна, бул. 
“Сливница”. 

25. СДРУЖЕНИЕ “ЖЕНСКИ БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ 
“ЧЕРНО МОРЕ-ОДЕСОС””  Спортен комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., 
УПИ “физ.дружество “Локомотив”” , съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., находящ се 
в гр. Варна, бул. “Сливница”. 

26. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ПО БОЙНИ 
ИЗКУСТВА “СТОРМ”  Спортен комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ 
“физ.дружество “Локомотив”” , съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., находящ се в гр. 
Варна, бул. “Сливница”. 

27. СККБ “ЛОКОМОТИВ”, Спортен комплекс “Локомотив”, 
26-ти п.р., УПИ “физ.дружество “Локомотив”” , съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г.,  
находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”. 

28. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ “ВАРНЕНСКА 
АЙКИДО АКАДЕМИЯ”, Спортен комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., 
УПИ “физ.дружество “Локомотив”” , съгласно АОС № 2184/15.11.2001 г., находящ се 
в гр. Варна, бул. “Сливница”. 

29. СДРУЖЕНИЕ “ШАХМАТЕН КЛУБ - ВАРНА”  , Спортен 
комплекс “Локомотив”, 26-ти п.р., УПИ “физ.дружество “Локомотив”” , съгласно 
АОС № 2184/15.11.2001 г., находящ се в гр. Варна, бул. “Сливница”. 



30. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ “ЮЛИЯН РУСЕВ””,  
спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, съгласно 
АОС № 2116/10.09.2001 г.., находящ се в гр. Варна, бул. “Приморски”. 

31.СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ 
“ТОРПЕДО””,  спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ 
№ 2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г., находящ се в гр. Варна, бул. 
“Приморски”. 

32. СДРУЖЕНИЕ “ПЛУВЕН СПОРТЕН КЛУБ “ЧЕРНО 
МОРЕ””  , спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, 
съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г., находящ се в гр. Варна, бул. 
“Приморски”. 

33.СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ПО ПЛУВНИ 
СПОРТОВЕ “АЛБАТРОС 2001””, спортен комплекс “Приморски”, парк 
“Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г., находящ се в 
гр. Варна, бул. “Приморски”. 

34. СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО ВОДНА ТОПКА “ЧЕРНО 
МОРЕ -1948””, спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ 
№ 2, съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г., находящ се в гр. Варна, бул. 
“Приморски”. 

35. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ ГАЛАТА 2009”, спортен 
комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 
2116/10.09.2001 г., находящи се в гр. Варна, бул. “Приморски”, “Конна 
база – север юг”, кв. Виница, спортен комплекс “Локомотив”. 

36. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ “ЧЕРНО МОРЕ -69””,  
спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, съгласно 
АОС № 2116/10.09.2001 г., находящи се в гр. Варна, бул. “Приморски”, 
“Конна база – север юг”, кв. Виница, спортен комплекс “Локомотив”. 

37. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ “АКВА СПОРТ””,  
спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, съгласно 
АОС № 2116/10.09.2001 г., находящи се в гр. Варна, бул. “Приморски”. 

38. СДРУЖЕНИЕ “КЛУБ ПО ПЛУВНИ СПОРТОВЕ-
ВАРНА”, спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, 
съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г., находящи се в гр. Варна, бул. 
“Приморски”. 

39. СДРУЖЕНИЕ “СПОРТЕН КЛУБ “КОМОДОР – 
ВАРНА””  спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, 
съгласно АОС № 2116/10.09.2001 г., находящ се в гр. Варна, бул. 
“Приморски”. 

40. ПКС “ЧЕРНО МОРЕ – АРМЕЕЦ”,  спортен комплекс 
“Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, съгласно АОС № 
2116/10.09.2001 г., находящ се в гр. Варна, бул. “Приморски” 

Безвъзмездното право на ползване се учредява за срок от 2 (две) 
години. 



Възлага на Кмета на Община Варна изготвянето на заповеди и 
сключване на  договори със спортните клубове и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
617-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 

39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 48, ал. 1от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с изх. № РД12001923ВН-007/25.07.12 г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно ползване на Сдружение с 
нестопанска цел “Школа по изкуствата за деца и младежи в 
неравностойно положение-ДЕДАЛ” , върху  имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, находящ се в гр. Варна, бул. 
“Съборни” № 24, ет. 7, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1504.84.1.8 със застроена площ 341,57 кв.м., 
предмет на АОС № 6822/13.02.2012 г., а именно 216,32  кв.м. от 
имота.(съгласно приложена схема) за срок от 5 (пет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на Заповед и 
сключването на договор за безвъзмездното право на  ползване върху  
гореописания имот, както и осъществяването на всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
618-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № РД12001923ВН-
007/25.07.12 г., Общински съвет – Варна отменя свое Решение № 430-16 
от протокол № 7/16,17.05.2012 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
619-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 



на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с 
покана вх. № РД12009373ВН/25.07.2012 г. от управителя на 
“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД, Общински 
съвет – Варна упълномощава представителя на съдружника Община 
Варна – общинския съветник Николай Георгиев Стоянов, да участва в 
Общото събрание на съдружниците на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД, което ще се проведе на 02.08.2012 г. от 
13.00 часа и да гласува по посочените в предварително обявения дневния 
ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на 
досегашния управител Веселин Бориславов Русев от длъжността 
управител на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД”, 
без освобождаването му от отговорност.” - Да участва в разискванията 
по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
Община Варна; 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на нов управител на 
дружеството и определяне на възнаграждението му.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна; 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  „Упълномощаване на 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи 
договор за възлагане на управлението на  „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” ООД” с новоизбрания управител - Да участва 
в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна; 

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

620-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
съдружниците на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА” 
ООД, представителят на съдружника Община Варна общинския съветник 
Николай Георгиев Стоянов, на следващото заседание на Общинския съвет 
– Варна да  внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



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 
№ 10 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2012 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

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

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

(2) – поправка на очевидна фактическа грешка в приложение № 1 
към решение № 341-7/7/16,17.05.2012 г. на Общински съвет – Варна. 
 

    Докл.: проф. Анелия Клисарова – Председател на 
ПК “Здравеопазване” 

          
Общ брой присъстващи общински съветници - 35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

621-10. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с решение на  Общински 
съвет – Варна  № 194-5/4/01.02.2012 г. и на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени 
в приложение № 1 към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/ 

 
 
 

622-10.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и  чл. 62, ал. 2 
от АПК и във връзка с писмо с изх. № СДЗР12000219ВН/14.06.2012г. от 
Директора на Дирекция “Социални дейности и здравно развитие” при 
Община Варна, Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна 
фактическа грешка в т. 24 Приложение към решение № 341-
7/7/16,17.05.2012г. на Общински съвет Варна, както следва: 

-  в т. 24 вместо “Гюлфем Исмаил Назиф, молба вх. № РД12-
94.Г/26/18.01.2012 г. – 300 /триста/ лв. за сина й Милен Марианов 



Христов...”  да се чете “ “Гюлфем Мехмед Якуб молба вх. № РД12-
94.Г/83/24.02.2012 г. – 300 /триста/ лв. за сина й Милен Мариянов 
Миленов, съобразно установен здравен статус, подробно описан в 
преписката, образувана по повод на горепосочената молба...”. 

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

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

 

 

 



 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 
№ 10 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2012 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решение от ПК 

“Транспорт” относно: 
(1) – избор и упълномощаване на общински съветници в 

Управляващ комитет по проект “Интегриран градски транспорт на 
Варна” , финансиран по ОП “Регионално развитие 2007 – 2013 г. ” 
 

      Докл.: И. Луков – Председател на ПК 
“Транспорт” 

Общ брой присъстващи общински съветници - 40 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

623-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 2 и т .8 от ЗМСМА и чл. 30, ал. 4 от Правилника за организацията и 
дейността на общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с писмо от 
Кмета на Община Варна с изх. № РД 12008625/13.07.2012 г., и по 
предложение на Председателя на ПК “Транспорт”, Общински съвет – 
Варна избира и предлага на Кмета на Община Варна двама общински 
съветници за включване в Управляващ комитет по проект 
“Интегриран градски транспорт на Варна”,  финансиран по ОП 
“Регионално развитие” 2007 – 2013 г., с правото да контролират и приемат 
извършените по проекта дейности от страна на Звеното за изпълнение на 
проекта, да вземат управленски решения и гарантират интегрирането на 
проекта с общата и секторните политики на Община Варна в рамките на 
правомощията на Управляващия комитет, както следва: 

1. Иван Николов Луков – Председател на ПК “Транспорт”. 
2. Жельо Петров Алексиев – общински съветник. 

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



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 
№ 10 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2012 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Доклад на представителя на Община Варна д-р Ивайло 
Бояджиев за участието му в Общото събрание на акционерите на 
МБАЛ“Света Анна – Варна” АД. 

 
  Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 

     
      

Общ брой присъстващи общински съветници - 37 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

624-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема доклада на представителя на Община Варна – д-р Ивайло 
Бояджиев от участието му в Общото събрание на акционерите на 
МБАЛ“Света Анна – Варна” АД. 

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

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  
 
     



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 
№ 10 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2012 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Доклад на представителя на Община Варна д-р Янко 
Станев за участието му в Общото събрание на акционерите на “Спортен 
комплекс Спартак” АД. 
        Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС

         
Общ брой присъстващи общински съветници -38 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

625-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема доклада на представителя на Община Варна – д-р Янко Станев от 
участието му в Общото събрание на акционерите на “Спортен комплекс 
Спартак” АД. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  



 
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 
№ 10 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2012 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на отчет на Кмета на Община Варна за 
изпълнението на решенията на Общински съвет – Варна, приети на 
заседания: № 3/14.12.2011 г., № 4/01.02.2012 г., № 5/22.02.2012 г. и № 
6/28.03.2012 г.  

    Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 
         
  

Общ брой присъстващи общински съветници - 39 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

626-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Общински съвет – Варна 
приема отчет на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД12008990ВН/18.07.2012 г., относно изпълнението на решенията на 
Общински съвет – Варна, приети на заседания: № 3/14.12.2011 г., № 
4/01.02.2012 г., № 5/22.02.2012 г. и № 6/28.03.2012 г., съгласно 
приложение № 1.  

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

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 

  



 
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 
№ 10 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2012 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Включване на СОУ “Д. Дебелянов” – Варна в Списъка 
на средищните училища за учебната 2012/2013 г. 

 
Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК “НО” 

          
Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

627-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от 
ЗМСМА, както и във връзка с изпълнение на чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за 
народната просвета, чл. 2 от ПМС № 84/06.04.2009 г. за актуализиране на 
Списъка на средищните училища в Република България, определяне на 
критерии за включване в списъка на средищните училища в Република 
България и приемане на финансови правила за разходване на средствата за 
допълнително финансиране за осигуряване на обучението на пътуващите 
ученици от средищните училища и по предложение на Кмета на Община 
Варна с изх. № ЗК12001383ВН-001/24.07.2012 г., Общински съвет – Варна 
решава да включи СОУ “Д. Дебелянов” – Варна в Списъка на 
средищните училища за учебната 2012/2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



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 
№ 10 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2012 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Допълнение и изменение на Наредба за рекламната 
дейност, съгласно ЗУТ. 

                                 Докл.: Андрей Василев – общински съветник 
          

Общ брой присъстващи общински съветници - 41 

 Общински съвет – Варна прие следното  

Р Е Ш Е Н И Е : 

628-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 79 от АПК, по предложение на Кмета на Община Варна с изх. 
№ РД 12007447ВН/27.06.2012 г. и по предложения от ПК “Туризъм, 
търговия и рекламна дейност”, Общински съвет – Варна приема 
допълнения и изменения на Наредба за рекламната дейност, съгласно ЗУТ, 
както следва: 

1.1.  Изменя се текста на чл. 12 т. 1, както следва: “Сгради, 
обявени за паметници на културата.”. 

 
1.2. Изменя се текста на чл. 12, като се добавя нова т. 10 със 

следното съдържание: 
“т. 10. конструктивни елементи тип козирки, които не отговарят на 

изискванията заложени в сега действащата нормативна уредба. 
 
1.3. Досегашната т. 10 на чл. 12, става т. 11. 
 
1.4. Изменя се т. 1 на чл. 15, като думата “козирки” се премахне 

и се замени с “ покривно пространство”. 
 
1.5. Добавя се нова ал. 3 в чл. 49: 
“ал. 3. При нарушаване на задължението по чл. 12, т. 10, на 

нарушителя – физическо лице се налага наказание глоба от 300 до 800 
лева, а на юридически лица – имуществена санкция в размер от 600 
до 1 500 лева.” 



 
1.6. Добавя се нов §7: 

“ Заварените рекламно-информационни елементи монтирани 
върху конструктивни елементи – тип козирки, които не отговарят на 
изискванията заложени в сега действащата нормативна уредба, 
следва да се демонтират в едномесечен срок от публикуването на 
решението, с което са приети измененията в чл. 12, т. 10 в 
официалния сайт на Община Варна.”. 

   
1.7. Допълва се текста в чл. 32, т. 1 б. Б/ като се добавят думите 

“ел. проект за осветени съоръжения и актуална конструктивна 
експертиза за състоянието на носещата калканна/фасадна стена или 
покрив, за съоръжения, закрепени на сграда.”. 

 
1.8. В чл. 38 се създава нова т. 3: “Физическите и юридически 

лица, собственици на рекламни съоръжения и извършващи рекламна 
дейност се задължават ежегодно да представят в Община Варна или в 
районната администрация актуално конструктивно становище, а на 
всеки три години конструктивна експертиза за състоянието на 
основата върху което е монтиран рекламно-информационния 
елемент, както и за въздействието на рекламно-информационния 
елемент върху нея.”. 

 
1.9. Изменя се текста в чл. 31 и чл. 34, като думите “общинска 

собственост” се премахват и се заменят с думите “на територията на 
Община Варна.”. 

/за – 41, против – 0, въздържали се – 0/ 
  

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



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 
№ 10 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2012 г. 
по точка  седемнадесета от дневния ред 

 
 

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

Докл.: Н. Апостолов – Председател на ОбС 
          

Общ брой присъстващи общински съветници -35 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

629-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 и 
чл. 20, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет – Варна освобождава като председател 
на постоянна комисия “Младежки дейности и спорт” Костадин Тодоров 
Костадинов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за –  30, против – 10, въздържали се – 1, отсъстват – 10/ 

 

 

630-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински 
съвет – Варна избира за председател на постоянна комисия “Младежки 
дейности и спорт” Павел Алексеев Христов. 

/за – 28, против – 2, въздържали се – 5/ 
 
 
 
 
631-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 6 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 



комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във 
връзка с подадена оставка от г-н Николай Недков, като Председател на 
постоянна комисия “Предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси”, Общински съвет – Варна избира за председател на постоянна 
комисия “Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” 
Миглен Георгиев Тодоров. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 4/ 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 


