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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Темелков, г-н Костадинов после, г-н Джагаров, г-н Къчев. 
 
Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Г-н Портних, г-н председател, въпросът ми е следния. Във връзка с 

наводненията, които бяха миналата година предприехме действия, като 
приехме наредба за незаконното строителство и какво се прави по този 
въпрос в „Максуда“, в „Аспарухово“, във „Владиславово“, във връзка с 
малцинствените къщи, които са незаконни и какво смята да направи 
администрацията в тази посока. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Костадин Костадинов. .. По реда на постъпване на 

вдигането на ръка. Благодаря на г-н Темелков за много краткия въпрос. 
Колеги, чака ни тежка сесия. По-кратко, ако обичате. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н кмете, моите 

въпроси са два. Първият въпрос е свързан със ситуацията около зимното 
почистване на града. На 13-ти януари във Варна имаше голяма поледица в 
резултат на която катастрофите, които бяха тогава в същия този ден бяха 
три пъти повече отколкото, в който и да било останал ден след направена 
справка в КАТ. Когато проверих защо в малките улици, в кварталите не е 
пръскано с луга се оказа, в конкретния случай проверих за район 
„Младост“, че от там са изпратили писмо на 21.11.2014 г., където изрично 
са описали рисковите места и съответно са описали какво точно искат да се 
направи, а именно да се разлива, изрично е написано „луга“, „проблемни 
участъци от пътната мрежа осигуряващи достъп до учебни заведения, 
детски градини и ясли“. За сравнение ще ви кажа, че в същия този ден на 
13-ти януари три катастрофи станаха пред детска градина „Звънче“ във 
„Възраждане 3“ на ул. „Блян“. Съответно всички тези катастрофи след 



това, тъй като са по вина не на шофьорите ще доведат до съдебни дела 
срещу общината. Аз мислех, че вината е на „Инжстрой“ оказа се обаче 
след разговори с административното ръководство на Община Варна, че 
просто в случая „Инжстрой“ са си свършили работата по договора, който е 
подписан и е трябвало изрично от общината някой да се обади, за да каже, 
че в тези улици след като има заледяване трябва да се обработи с луга. 
Такова обаче обаждане не е постъпило и поради тази причина се случиха и 
катастрофите. Наложи се аз да се обаждам, за да изпратят кола и съответно 
да не се случат повече подобни неща. Дела ще има, общината ще ги загуби. 
Въпросът е кой плаща безхаберието. Това ми е първия въпрос. Вторият 
въпрос .. А и да не забравяме, че все още зимата не е свършила и с тези 
резки спадания и качвания на температурите, дъждът, който преминава в 
сняг, не би било чудно, ако това нещо пак  се повтори. 

Вторият въпрос. Вчера имахме разговор с председателя на БЧК във 
връзка с кампанията, която ще започнем за събиране на дарения за 
българите в Донбас. Искахме да използваме тяхна складова база и 
съответно логистика. Оказа се, че БЧК във Варна няма такава. Отправено е 
писмо и запитване към общината и съответно към областната управа, а 
моят въпрос е общината има ли ангажимент, доколкото разбирам има 
разговори, но не знам какво се случва оттам насетне, има ли общината 
ангажимент за в бъдеще да осигури някакви помещения на БЧК - 
организация, за която няма нужда от излишно лобиране и обясняване, при 
условие, че в нашия бюджет ежегодно повече от 1,5 % отиват за 
подпомагане на най-различни фондации, някои от тях с доста съмнителна 
дейност и още по-съмнителна ефективност, същевременно за БЧК към 
настоящия момент поне нямаме информация да се отнасят по същия 
начин. Въпросът е, има ли Община Варна намерение да осигури такива 
складови помещения или въобще каквато и да било логистика на най-
авторитетната организация от този род в България? Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-н Костадинов. Г-н Джагаров, заповядайте. 
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги. Моят въпрос се отнася 

по отношение на реконструкцията на пешеходната зона на бул. „Княз 
Борис I“ и той има няколко аспекта, които бих искал да запознаете 
общинския съвет. Каква е сумата на този проект? Има ли анекси? 
Увеличавана ли е сумата? Коя е фирмата изпълнител и какъв е срока за 
изпълнение? И последното по този въпрос, кой от администрацията се 
занимава с управлението на този проект? Благодаря. 

 
 



Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Г-н Тодоров, Къчев … Г-н Къчев. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Благодаря. Уважаеми г-н кмете, уважаеми районни кметове, господа 

общински съветници, граждани. Относно въпросите, които ги задаваме тук 
от тази трибуна към кмета и администрацията, и получаването на отговори 
една препоръка имам към кмета. Не може в 9:00 ч. да ми се връчва отговор, 
Ваш и аз към момента няма как да се запозная, евентуално да реагирам и 
тези, които представляваме и защитаваме интересите на гражданите да ги 
извикаме, да ги запознаем с Вашия отговор и т.н. Отговорът, който давате 
г-н кмете, частично ни удовлетворява затова, че все пак администрацията 
си е направила труда да изпълнява решенията на общинския съвет, но не е 
решен напълно въпросът с ул. „Студентска“ за въпросното УПИ 1.43, става 
въпрос по плана за 23-ти м.р., тъй като към воденото заседание на 
експертния съвет по устройство на територията, не знам кой е водил 
протокол, но официален такъв не съществува до момента. Не е изпратен 
нито до общинския съвет, нито до мен, нито до жалбоподателите, които 
трябва да се запознаят, след като са страна по въпроса и този инвеститор, 
който го няма в момента би трябвало след като се върне, по форсмажорни 
обстоятелства го няма, да продължим действията, за да прекратим 
порочната практика, един път завинаги да се спре строителството върху 
зелени площи. Надявам се, че до края на годината след като приемем 
бюджета 2015 ще се осигурят и средства за този публичен регистър за 
зелените площи, за да се финализира това нещо и да спре безобразието 
върху зелени площи да се строи. Така че гражданите, които към момента 
са тука и слушат от телевизията очакват Вашето действие да довършим 
докрай това, което е решението на общинския съвет, а именно да се отреди 
за озеленяване този имот в 23-ти м.р. пред ул. „Студентска“. Получих 
уверение от г-н кмета, че продължават дейността и за ул. „Роза“. Там също 
ще се спре безобразното строителство, което в част от блоковото 
пространство на 2,11 м. се очаква да бъде построено нещо, да се гледат от 
балконите гражданите, това няма да се случи предполагам. Толкова по 
този въпрос. 

И другото, за което искам да повдигна въпрос, това е за „Двореца на 
културата и спорта“. Наболял въпрос и като спортист, който се грижи за 
този град ме боли. ДКС е един път 5 млн., втори път още 5 млн., станаха 10 
млн. На 26-ти съвета на директорите на ДКС се събира и решава, че им 
трябва още 1 210 000. Не знам, може би са прави. Знам за случая. Знам за 
казуса. Естествено, че е абсолютно противопоказно в климатичната 
система да има елементи от стъклена вата и други, които са полагани 68-ма 
година при строителството на спортната зала. Това е така. Но няма ли 
малко липса на компетентност тук някой, който да си свърши работата и 



тази КСС да кажат, един път завинаги 15 млн. ще струва, това трябва да се 
смени, това трябва да се направи. Ставаме за смях пред обществото. Не 
може пет пъти да искаме суми. Живот и здраве ако преспят съвета на 
директорите и се събудят на другия ден и поискат още 5 млн. Да кажат. Не 
сте Вие виновен, но все пак като градоначалник трябва да обърнете 
внимание, защото този борд на директорите да си свърши работата. Това е 
безобразие според мен, все пак нали … И другото, което е - искам да 
обърна едно внимание относно документите, които се представят. Това е 
към Вас, г-н председател на общинския съвет. Тук 12 комисии получават 
документ и всяка една от тях провежда заседание относно проектобюджета 
предложен от г-н кмета. На заседания на комисия „Обществен ред и 
сигурност“ в 15 ч. на 29-ти разгледахме въпроса и стигнахме до 
убеждението, че предлаганият първоначално проектобюджет е леко 
формално направен. Указах тогава, че 53 млн. липсват. Може да е 
техническа грешка, не споря, но това не са 5 лв. 53 млн. В точка 1.2 
„Местни приходи“ си направих труда да сметна от 131 млн. за 
имуществени и други данъци бяха писани 72 150 000. 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Къчев … 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Завършвам. 
 
Иван ЛУКОВ 
Когато започнем обсъждането на бюджета … 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Само това да го кажа, защото аз … 
 
Иван ЛУКОВ 
Добре де, като започнем обсъждането на бюджета го кажете. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Добре, само да си завърша мисълта, защото това е упрек и към 

администрацията на г-н кмета и към Вас, защото не може 15 комисии да не 
го видят това нещо и проформа да се провеждат заседанията … 

 
Иван ЛУКОВ 
Вие всъщност сте член на тези комисии и извинявайте много, пак Ви 

казвам - нека в обсъждането на бюджета да поставите този въпрос. 
 
 



Огнян КЪЧЕВ 
Какво да го поставям. То е безобразие. 53 млн. липсват. Какво да 

поставям? 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами не го поставяйте тогава. 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Е ми как? 
 
Иван ЛУКОВ 
Е ми добре, казах Ви в комисията по „Финанси“, във втора точка, 

когато обсъждаме бюджета … 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Добре, ще взема думата пак. 
 
Иван ЛУКОВ 
Разбира се. Г-н Тодоров. 
 
Аврам ТОДОРОВ 
Уважаеми г-н Портних и най-вече г-н Пейчев, позволявам си за трети 

път да поставя, дано този път успешно един морален казус за решение от 
тази зала, в края на краищата. Морален казвам. Ситуацията е следната. В 
„Паркинги и гаражи“ ЕАД, което след няколко часа ще го ликвидираме 
остава задължение към НАП и към двама общински съветника, които вече 
четвърта година не могат да си получат възнагражденията за участието в 
дейността на това предприятие. Какво правим? Това ли е начинът да се 
обиждаме или да правим икономии. Много Ви моля, намерете начин да 
приключим с това нещо и няма да спра да го задавам този въпрос, и 
следващия път и вече ще има и друга публичност, ще се търсят и други 
правни решения. Да приключим с тази работа. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-н Тодоров. Г-н Христо Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Аз 

ще си позволя предварително само да направя едно уточнение, ще изляза 
малко от правилника и ще си позволя да задам два въпроса, а останалите 
ще бъдат входирани писмено или на следващата сесия. Искам само да 
напомня, че съгласно чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и съгл. Глава VIII от 
правилника, чл. 75, ал. 1, от т. 1 до т. 4 при запитване от страна на 



общинските съветници администрацията, т.е. към кмета би трябвало да 
отговори максимум до 7 дена или най-много до следващата сесия, просто 
като напомняне за отговори, които единия го виждам, че съм го входирал 
на 26.08.2013. Така. По отношение на отговор, който сега получих във 
връзка с мое питане какви са взаимоотношението между „Транстриумф“ и 
Община Варна, отговорът към настоящия момент, е че към настоящият 
момент между Община Варна и „Транстриумф“АД е сключено ежемесечно 
споразумение. Предмет на споразумението, т.е. има документи, които са 
свързани с направени разходи, което ме учудва, защото на предния отговор 
Община Варна ми отговаря от Ваше лице, че между Община Варна и 
„Транстриумф“ не съществуват облигационни отношения. Кое от двете е 
вярно? Първият или вторият отговор? Ако има плащане няма как да не 
съществуват, така че моля да ми отговорите това какви плащания са, в 
какъв размер, нарушен ли е договора по отношение на „Интегриран 
градски транспорт“ и уведомен ли е управляващия орган за това. 

Вторият ми въпрос е свързан с въпрос зададен на 35-тото заседание 
на 03.09.2014 г. по отношение на цирк „Балкански“. Въпросът ми е следния 
- там самото разположение на цирка е в разрез с наредбата, което по 
смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ на Община Варна, съгласно чл. 6, ал. 1 от 
същата наредба и подточка 9, нямам отговор на този въпрос. 

И последно, другите ще ги входирам писмено, става въпрос за 
повдигнатата тема от г-н Къчев по отношение на Спортна зала. С протокол 
№ 4 от 21.07 решение № 16407, възлага на кмета на Община Варна като 
бенефициент по ПМС № 19/2014, това са парите в размер на 4,5 млн. На 
по-долното основание Общински съвет решава със стойността на 
извършения ремонт да се увеличи капитала на ДКС. Питам кога, къде, с 
какви средства и дали ще се увеличи капитала с допълнителните средства 
и защо не е направено досега, които са отпуснати, ако са отпуснати. Да се 
види министерското постановление. И второто към този въпрос, че 
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да запознае 
обществеността на града с проекта за извършване на реконструкция и 
основен ремонт на Зала „Конгресна“ на „ДКС“ АД, чрез средствата на 
масово осведомяване, както и ежемесечно да публикува на официалния 
сайт на Община Варна отчети за извършените строително-монтажни 
работи. Аз не съм видял. Моля да запознаете мен и обществеността с това. 
Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Други колеги? Добре. Съгласно правилника и г-жа Атанасова поиска 

думата. Ще Ви помоля много на кратко. 
 
 
 



Маргарита АТАНАСОВА 
Уважаеми г-н Портних, уважаеми дами и господа заместник - 

кметове, уважаеми г-н председател, уважаеми господа съветници, дами и 
господа и граждани. Обръщам се много бързо към вас с едно запитване. 
Първо да поднеса моите адмирации и почитания към г-жа д-р Маринова, 
която досега работейки с Националната пациентска организация при 
подаден сигнал за хора бедстващи, които нямат никакви роднини, толкова 
адекватно и бързо отреагира, че просто нямам думи как да опиша нейното 
състояние. Винаги ще гласуваме за нея и ще я подкрепяме. Така. Второто 
нещо, което искам да попитам - колко време трябва да изчака един 
социално слаб, който е починал и стои в моргата, за да му се направи 
социално погребение, тъй като жената, която се настани в дом „Гергана“, 
значи само за пет дена успяха да я довършат в дома като абсолютно 
никакви медицински действия не са обърнати към нея, не са направени. 
Пред нашите очи, аз съм ходила, достатъчно са свидетелите. Значи 
оправданието е, че те нямат никаква кола, с която да извеждат хората и 
искат кола с платформа, но мисля, че това не е в моя ресор на действие, а 
жената бе заведена в много тежко състояние в болницата. В момента тече 
разследване, подала съм да се сезира прокуратурата. Моля да се вземе 
някакво становище за погребението на тази жена, тъй като стои в моргата. 
Каквото сме могли ние сме събрали, съседите да направиме, другото 
просто нямаме такива средства. Следващото, което искам да ви обърна 
внимание. Нееднократно, много пъти сме подавали сигнали за 
разпространяване заразите от животните и да се вземе горе да се прочисти 
целия приют, просто да се дезинфекцира по някакъв начин. Ето до къде се 
стигна. Значи, в момента имаме бруцелоза, абсолютно доказуема, на 
всичкото отгоре жена, която е била бременна е била в контакт с това 
животно, не знам какви ще бъдат последствията. Има лекари достатъчно 
тука между вас, които знаят какво значи бруцелоза и гана, и как се предава 
на хората. Това са моите запитвания, защото няма управител. Не е 
поставен такъв както трябва да бъде, въпреки че е подписан документ за 
управител. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други колеги? Заповядайте много на кратко. На 

микрофон името за протокола. 
 
Венцислав СТОЙКОВ 
Венцислав Стойков се казвам. Въпросът ми към кмета е свързан със 

срещата му с премиера в събота, за която в медиите, във варненските 
ежедневници изтече информация, че на нея, дословно цитирам: „Иван 
Портних е уверил Бойко Борисов, че Варна набира скорост и в тая година 
ще бъдат инвестирани 200 млн. лв.“. За всеки, който поне малко има 



политически опит е ясно, че след такова изказване едва ли бихме очаквали 
държавата да отдели в скоро време някакви допълнителни средства за 
града, защото се приема, че ние сме добре и нещата тук вървят и това, 
което все още има нужда да бъде направено не е толкова спешно. 
Въпросът ми е, зададе ли кмета на Бойко Борисов въпроса какво става с 
отпадните води на „Златни Пясъци“, със свлачището на „Трифон Зарезан“, 
с дупката в центъра на града, със Съдебната палата? Зададе ли въпроса 
защо правителството рестартира проекта „Супер Бургас“ и незабавно 
отдели 38 млн. мисля, ако не бъркам цифрата, а за проекта за Варна, който 
е със същата насоченост и е по-стар изобщо не се говори повече? Зададе ли 
въпроса „А ние?“, който зададе във facebook на варненските граждани, че в 
Бургас се развива пътническо корабоплаване, ще пристигат пасажери, а 
във Варна както и миналата година почти нямаше или доста по-малко 
отколкото Бургас, а сега въобще няма да има. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. 
 
Татяна ИВАНОВА 
Татяна Иванова – гражданин. Имам следния въпрос. ДКЦ „Чайка“ не 

разполага с апаратура, която да, приспособление по-точно, с което трудно 
подвижни възрастни хора и инвалиди да могат да стигат лесно до двата 
етажа на поликлиниката. Въпросът ми е ще бъдат ли предприети най-скоро 
мерки да бъде монтирано някакво приспособление във вид на рампа, във 
вид на асансьор, тъй като и лабораторията за изследвания и кабинетите за 
специалисти са на втори етаж. Абсолютно невъзможно възрастни, трудно 
подвижни хора и инвалиди да стигат до тях. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Само апел към гражданите, които задават 

въпроси. Когато има комисии задавайте ги тези въпроси на комисиите. Там 
се обсъждат и средствата, и асансьорите и много други неща. Може би там 
ще получите много по-точен отговор от специалистите, които разискват 
определените въпроси. Комисиите са публикувани също и са открити. 

Колеги, ако нямаме други питания да дадем думата на кмета на 
Община Варна, г-н Портних за отговор на така поставените въпроси. 

 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани. Ще отговоря на въпроса за БЧК, тъй 
като той е от особена важност и във вчерашните дни отново бях рамо до 
рамо и очевидно, че това взаимодействие трябва, не само с БЧК разбира се, 
а между институциите като цяло да се засилва. От месеци наред БЧК 



използва помещение, което финансираме. Имаме известни трудности там, 
но въпрос на формалности е г-н Костадинов, така че ще го изчистим този 
казус, това категорично. И по отношение на Спортна зала бих искал да 
взема отношение. Утре в 12 ч. сме поканили всички медии и използвам 
случая да поканя и всички вас, заедно да погледнем на каква фаза е 
ремонта, какво е текущото състояние на залата, пък и да дадем някой 
отговори на въпросите, които се поставиха днес. Иначе днес е 
изключително важен ден. Искам да пожелая на общинския съвет 
конструктивна и ползотворна работа, защото бюджетът, който трябва да 
бъде приет в днешния ден наистина по мое мнение и на администрацията, 
гарантира една година на развитие на Варна, разбира се в съчетание с 
европейските проекти, където можем да реализираме доста по-големи 
инфраструктурни проекти и други начинания и разбира се търсейки тясно 
взаимодействие с държавата, отговаряйки на въпроса на господина по 
проекти, където нито общината, нито европейски проекти и програми 
могат да ни дадат решение. Така че още веднъж желая ви конструктивна 
работа, успех в приемането на бюджета. Това ще е един наистина важен и 
хубав ден за града. Благодаря ви. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-н кмете. Колеги, наистина днес е един важен 

ден за Варна, приемането на бюджета, така че да се съсредоточим в това, 
което ни предстои като работа и да продължим по приетия дневен ред. 

Преминаваме към точка втора от дневния ред.  
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

 



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 
№ 39 

от заседание, проведено на 04.02.2015 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

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

(1) – приемане на отчет за изпълнението на Годишния план за 
приватизация за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. 

(2) – приемане на Годишен план за приватизация за 2015 г. 
 

  Докл.: Петко Бойновски  – Председател на КПСК 
     
    
 Общински съвет – Варна прие следните 

 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1956-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна приема отчет за изпълнението на Годишния 
план за приватизация за периода 01.01.2014г. – 31.12.2014 г.”, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 

 
 
1957-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 

от ЗПСК, Общински съвет – Варна приема Годишен план за 
приватизация за 2015 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 

№ 39 
от заседание, проведено на 04.02.2015 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

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

(1) – приемане на бюджета на Община Варна за 2015 г. по приходи 
и разходи и приложенията към него. 

(2) – осигуряване на гориво за отопление на културните 
институти на град Варна за 2015 г. 

(3) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение “Общи и споделени европейски ценности“ за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Европа за 
гражданите“, направление 2. Демократична ангажираност и гражданско 
участие, мярка 2.2 Мрежи от градове. 

(4) – даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем  
на ОП „Управление на проекти и озеленяване” за социалната услуга 
“Личен асистент”.  

(5) – даване на съгласие за заемообразно финансиране от бюджета на 
община Варна на допустимите разходи по проект „Модернизиране на 
отделението по лъчелечение на СБАЛОЗ “Д-р Марко А. Марков – 
Варна” ЕООД”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова 
помощ „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на 
общински лечебни заведения в градските агломерации” , ОП „Регионално 
развитие” 2007-2013 г. 

(6) – утвърждаване на извършените разходи за командировки в 
страната на Председателя на Общински съвет – Варна. 

(7) – съгласуване на анекс към Стратегически план за дейността 
за периода 2013-2015 г. и Годишен план за одитните ангажименти на 
Звено за вътрешен одит в Община Варна за 2015г. 

(8) – отпускане на финансови средства на ТВ „Черно море” за 
реализиране на телевизионно предаване  „Европейска Варна”. 

(9) – отпускане на финансови средства на „Дарик радио-Варна“ за 
съвместен медиен проект „Зала Пленарна“.  

(10) – даване на принципно съгласие за закупуване на дяловете 
собственост на „Ефкон“ АГ от капитала на „Варна Ефкон“ ООД, както 
и за закупуване на вземанията на „Ефкон“ АГ Австрия и „Елит пътна 
сигнализация“ ООД от „Варна Ефкон“ ООД и създаване на работна група. 



(11) – даване на съгласие за кандидатстване на община Варна и 
съгласие за съфинансиране по програма „Равни права и граждански 
права“ на Главна дирекция „Правосъдие“ на Европейската Комисия по 
покана Национални или транснационални проекти, насочени към 
насърчаване на политиките на правото на граждани на Съюза.   

 
 Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ПК „ФБ“ 

 
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1958-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 
50 от ЗДБРБ за 2015 г., чл. 94 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15001457ВН/19.01.2015 г. и № РД15001458ВН/19.01.2015 г., Общински 
съвет – Варна: 

 
І. Приема бюджета на община Варна за 2015 г. за приходите и 

разходите, както следва:  
                                                                                                   (в лв.) 

1. ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО  по (Пр.№ 1),  в т.ч.:                                      258 700  000 

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности 93 845 434     
а/ Обща субсидия за държавни дейности  по §31-11                           88 778 135      
б/ Неданъчни приходи от държавни дейности 480 387         
в/ Преходен остатък за държавни дейности от 2014 г. 4 586 912 
 по (Пр. № 11),  в т.ч. за:     
 - Ф-я Отбрана и сигурност                                      103 678                                           

- Ф-я Образование                                                      3 901 716                                      
- Ф-я Здравеопазване                                                 256 592 
- Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи  240 596                        
- Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности  84 330                         
                                                   

  

1.2. Местни приходи, в т.ч.:                                                          164 854 566 
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи                                           134 314 888 
а/ Имуществени и други данъци                                                74 650 000 
б/ Неданъчни приходи                                                                  59 664 888  
II. Бюджетни взаимоотношения:                          /-27 856 102/ 



а/ Трансфери между бюджета на бюджетната организация 
и ЦБ, в т. ч.: 

3 964 100 

 1. Обща изравнителна  субсидия  - § 31–12, в т.ч.:               2 394 100 
 - за зимно поддържане   65 100 
 -  обща изравнителна  субсидия /пътен данък/   

 
2 329 000   

 2. Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи-§ 
31–13, в т.ч.:                  

  1 570 000   

 - Капиталови разходи    1 373 900 
  - Основен ремонт на общински пътища     196 100 

б/ Трансфери между бюджети /-31 044 611/  
   
III. Временни безлихвени заеми     /-775 591/ 
IV. Операции с финансови активи, в т.ч.: 

преходен остатък за местни дейности и 
дофинансиране на държавните дейности                                  

58 395 780 
 
16 324 597 

2. РАЗХОДИ  - ВСИЧКО  по (Пр.№ 2, Пр.№ 3),  в т.ч.:                                                       258 700 000 

2.1. Разходи за държавни дейности                          93 845 434 
2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на 

държавни дейности, в т.ч.:                                                       
164 854 566 

а/ за местни дейности                                                  155 739 417 
б/ за дофинансиране на държавни дейности от местни 

приходи 
9 115 149 

ІІ. Приема разходите по функции, /Пр.№ 2 и Пр.№ 3/, в 
т.ч.:        
 

258 700 000 

 Ф-я Общи държавни служби                                            16 369 000 
 Ф-я Отбрана и сигурност                                                    2 703 000 
 Ф-я Образование                                                                87 274 000 
 Ф-я Здравеопазване                                                            15 464 000 
 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          12 835 000 
 Ф-я Жилищно стр.,БКС и опазване на околната среда                      79 306 000 
 Ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности                         21 245 000 
 Ф-я Икономически дейности и услуги                            20 718 000 
 Ф-я Разходи некласифицирани в други функции             2 786 000 
   

ІІІ. Приема разходи по определени дейности и приложения  



 /в лв./:        
 - дейност „Общинска администрация” - Община Варна, 

райони и кметства с населени места /Пр. № 5/ 
15 099 977 
 

 - дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. № 6/                          8 139 532 
 - дейност„Чистота”, в т.ч. преходен остатък – 1 464 505 

лв./Пр. № 7/                                                                 
27 464 505 

 - дейност „Други дейности по транспорта”  /Пр. № 9/                          8 442 200 

 - дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата“, §51“Основен ремонт“ /Пр. № 4, 
Пр.№ 10/ 
 

196 100 

 - Безлихвен заем от ПУДООС /Пр. № 12/ 1 308 556  
           - Облигационен заем  /Пр. № 12 А/                                                15 000 000 
 - Общински предприятия и дейности със съответните 

стойности по /Пр. № 6а/ 
- Програма за проектиране на обекти /Пр.№ 23/     
- дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа“  /Пр. № 4а/    - 18 123 560 
- дейност 629 „Други дейности по опазване на околната 
среда“ по §51 и §52  /Пр. № 4б/  -  26 589 991 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
ІV.  Приема Капиталова програма в размер на 56 396 575 лв. 

/Пр.№ 2, Пр.№ 3, Пр.№ 4/ и разшифровка на капиталовите разходи за 
съфинансиране на проекти по програми на Европейския съюз по 
договори за безвъзмездна финансова помощ /Пр.№ 34/ 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

    
V.  Приема  Разчет за численост и фонд работна заплата по 

функции и дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи 
системата на делегиран бюджет /Пр. № 18/ 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
VІ. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата с право на 

транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане 



на част от транспортните разходи, съгласно чл.40 от ПМС №8/16.01.2015 г. 
за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г. (Пр. 
№ 21) 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
VII. Приема лимит, разчет за целеви разходи и субсидии:    
1. Приема лимити за:        
1.1 Социално-битови разходи в размер на 3% от начислените трудови  

възнаграждения за служителите, съгласно чл.41 от ПМС № 8/16.01.2015 г. 
за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г.  

1.2 Представителни разходи, съгласно чл.39 от ПМС № 8/16.01.2015 
г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г. 
/Пр. № 17/. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви 

разходи и субсидии: 
2.1. Програми за промоция, профилактика и рехабилитация на 

общественото здраве /Пр. № 22/ в т.ч.: 
2.1.1 „Аз успявам”- целево финансиране в размер на 30 000 лв. по 

§43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“. 

 2.1.2 „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение 
на гръбначните изкривявания” - целево финансиране в размер на 50 000 лв. 
по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности 
по здравеопазване“. 

2.1.3 „Лечение с метадон на лица зависими към опиоиди” - целево 
финансиране в размер на 130 000 лв. по §43 „Субсидии за нефинансови 
предприятия“, дейност  „Други дейности по здравеопазване“. 

2.1.4  „Детско зрение” - целево финансиране в размер на 25 000 лв. 
по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности 
по здравеопазване“. 

2.1.5  „Профилактика на глаукомата” - целево финансиране в размер 
на  15 000 лв. по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност 
„Други дейности по здравеопазване“. 



2.1.6. „Детско дентално здраве“ - целево финансиране в размер на 25 
000 лв. по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“. 

2.2. Социална програма на Община Варна по бюджета за 2015 г., в 
т.ч. субсидии в размер на 50 000 лв. по параграф § 45 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел“  /Пр. № 16/. 

2.3. „Спорт” – 1 106 000 лв., в т.ч. субсидии за спортни клубове и 
организации – 699 300 лв. по параграф § 45 „Субсидии за организации с 
нестопанска цел“ дейност „Спортни бази за спорт за всички“ /Пр. № 25/ 

2.4. „Младежки дейности” – 901 500 лв., в т.ч. субсидии в размер на 
450 000 лв. по параграф § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ 
дейност „Други дейности за младежта“ /Пр. № 26/. 

2.5. “Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и 
млади хора“ – 280 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 115 000 лв. по 
параграф §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ дейност 
„Други дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. № 27/. 

2.6. „Социален туризъм“ - 15 000 лв. субсидии  по параграф §43 
„Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Туристически бази“ 
/Пр. № 28/.  

2.7. „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и 
студенти с изявени дарби“ – 130 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 40 000 
лв. по параграф § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, 
дейност „Други дейности по образованието“ /Пр.№ 29/. 

2.8. „Програма за образователна интеграция на деца и ученици от 
различни етнически групи“ – 62 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 20 000 
лв. по параграф § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, 
дейност „Други дейности по образованието“/Пр.№ 30/. 

2.9. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 
кадри“ - 78 000 лв., дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. № 31/ 

2.10. „Международни и местни културни прояви“ – 2 568 000 лв., в 
т.ч. субсидии в размер на 1 125 000 лв. по параграф §45 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел“ и 120 000 лв. по §43 „Субсидии за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по културата“ за 
общински фонд „Култура“  /Пр. № 24/. 

2.11. Програма за дейността на Наблюдателната комисия при 
Общински съвет – Варна в размер на 37 530 лв. по бюджета на дейност 



„Общински съвет“ за 2015 г., съгласно чл.170, ал.4 от Закона за изпълнение 
на наказанията и задържането под стража/Пр.№ 35/. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
3. Предоставя и утвърждава целеви субсидии и трансфери, както 

следва: 
3.1. целева субсидия за СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ за довършителни 

СМР за бункер за линеен ускорител и отделение по лъчетерапия за 290 000 
лв., §55 „Капиталов трансфер“, дейност  „Други дейности по 
здравеопазване“;  

3.2. целева субсидия за финансово оздравяване на дейността /съгл. 
чл.100 от ЗЛЗ/ и за изплащане на задължения за заплати на персонала на 
СБАЛПФЗ – Варна, в размер на 202 000 лв. по §43 „Субсидии за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.3. целева субсидия на „Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина 1 – Варна“ ЕООД /Спортен диспансер/ в размер на 200 
000 лв. за изпълнение на дейности, извън обхвата на основния пакет, 
гарантиран от бюджета на НЗОК по §43 „Субсидии за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.4. целева субсидия на „Диагностично консултативен център 3 
– Варна“ ЕООД в размер на 100 000 лв. за графично скопичен рентгенов 
апарат, §55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

3.5.  целева субсидия на „Диагностично-консултативен център Свети 
Иван Рилски-Аспарухово-Варна“ ЕООД в размер на 50 000 лв. за подмяна 
на асансьор, §55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

3.6. целева субсидия за СБОБАЛ - Варна ЕООД за операционен 
микроскоп за 195 000 лв., параграф §55 „Капиталов трансфер“, дейност 
„Други дейности по здравеопазване“; 

3.7. целева субсидия на „Диагностично - консултативен център V 
Варна - Света Екатерина“ ЕООД в размер на 25 000 лв. за ЕЕГ апарат, §55  
„Капиталов  трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 
3.8. целева субсидия на „Диагностично-консултативен център 1 „Света 
Клементина“ – Варна“ ЕООД в размер на 60 000 лв. за мултифункционален 
ехограф с доплер, §55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

3.9. целева субсидия на „Диагностично-консултативен център 
„Чайка“ ЕООД в размер на 83 600 лв., в т.ч. за проектиране и изграждане 



на външна кула за асансьор за 48 600 лв. и за биохимичен анализатор за 
35 000 лв., §55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

3.10. целева субсидия на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение проф. Д-р Димитър Стаматов-Варна“ 
ЕООД в размер на 145 000 лв., в т.ч. за: нов асансьор и асансьорна шахта за 
100 000 лв. и ехографски апарат за неонатално приложение за 45 000 лв., 
§55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.11. целева субсидия за Варненската и Великопреславска 
митрополия за довършителни работи по изграждане на храм „Свети 
Прокопий Варненски" - 150 000 лв., по параграф §45 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по културата“; 

3.12. капиталов трансфер в размер на 63 696 лв. за упражняване на 
строителен и авторски надзор, съгласно сключени договори от "ДКС" 
ЕАД, гр. Варна за изпълнение на обект "Реконструкция/основен ремонт на 
зала "Конгресна" в "Дворец на културата и спорта" ЕАД, гр. Варна, 
дейност „Спортни бази за спорт за всички“, §55 „Капиталов трансфер“; 

3.13. целева субсидия за читалища в размер на 45 000 лв. субсидии 
по параграф §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ за: 

- обогатяване на библиотечния фонд - 30 000 лв. 
- национални носии  - 15 000 лв. 
3.14. трансфери за подпомагане дейността на културни институти, 

съгласно сключени договори с Министерство на културата в размер на 210 
000 лв., §61 „Трансфери между бюджети“, разпределени, както следва: за 
ТМПЦ, в т.ч. за Държавна опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – 
160 000 лв. и за Държавен куклен театър – 50 000 лв.; 

3.15. целеви субсидии за общински програми, както следва: 
3.15.1. по програма „Аз успявам”- целево финансиране на 

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна“ 
ЕООД  /Спортен диспансер/ в размер на  30 000 лв. по § 43 „Субсидии за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.15.2 по програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез 
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания” - целево 
финансиране на „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина І - Варна“ ЕООД  /Спортен диспансер/ в размер на  50 000 лв. по 
§ 43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности 
по здравеопазване“; 



3.15.3 по програма „Лечение с метадон на лица зависими към 
опиоиди” - целево финансиране на „АГП СМП – Център за психично 
здраве Варна“ ЕООД в размер на  130 000 лв. по §43 „Субсидии за 
нефинансови предприятия“, дейност  „Други дейности по здравеопазване“; 

3.15.4 по програма „Детско зрение” - целево финансиране в размер 
на 25 000 лв. на „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение-Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.15.5 по програма „Профилактика на глаукомата” - целево 
финансиране в размер на  15 000 лв. на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение-Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.15.6. по „Социална програма“ - целево финансиране на проекти на 
НПО по § 45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност 
„Други дейности по социалното осигуряване“ в размер на 50 000 лв./Пр. № 
16/; 

3.15.7. по програма “Програма за превенция на рисковото поведение 
сред деца и млади хора“ по параграф §45 „Субсидии за организации с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ в 
размер на 115 000 лв./Пр. № 27/; 

3.15.8. по програма „Спорт” – 699 300 лв. по параграф § 45 
„Субсидии за организации с нестопанска цел“ дейност „Спортни бази за 
спорт за всички“ /Пр. № 25/; 

3.15.9. по програма „Младежки дейности” - 450 000 лв. по параграф § 
45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ дейност „Други дейности 
за младежта“ /Пр. № 26/; 

3.15.10. по програма „Социален туризъм“ - 15 000 лв. субсидии  по 
параграф §43 „Субсидии за нефинансови предприятия“, дейност 
„Туристически бази“ /Пр. № 28/; 

3.15.11. по програма „Програма за насърчаване творческите заложби 
на ученици и студенти с изявени дарби“ – 40 000 лв. по параграф § 45 
„Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности 
по образованието“ /Пр.№ 29/; 

3.15.12. по програма „Програма за образователна интеграция на деца 
и ученици от различни етнически групи“ – 20 000 лв. по параграф § 45 
„Субсидии за организации с нестопанска цел“, дейност „Други дейности 
по образованието“/Пр. № 30/; 



3.15.13. по програма “Международни и местни културни прояви“ 
2 568 000 лв., в т.ч.: 1 025 000 лв. по параграф §45 „Субсидии за 
организации с нестопанска цел“ и 120 000 лв. по §43 „Субсидии за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по културата“ за 
общински фонд „Култура“/Пр. № 24/; 

3.16. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни 
условия по предоставянето и отчитането на целевите субсидии и 
трансфери по точки 3.1. - 3.15. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински 

съвет Варна по §42 „Помощи по решение на Общински съвет“, както 
следва: 

 
4.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на дейност 

„Други дейности по здравеопазването” – 149 550 лв., в т.ч. 49 550 
преходни от 2014 г., /Пр. № 2/;   

4.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура от бюджета на 
дейност „Други дейности по здравеопазването” – 118 000 лв., в т.ч. 18 000 
лв. преходни от 2014 г., /Пр. № 2/; 

4.3. Отпускане на финансови средства за наеми на жилища на трима 
високоспециализирани лекари, наетите на работа в УМБАЛ „Света 
Марина“, които не са жители на гр. Варна в размер на 18 600 лв., „Други 
дейности по здравеопазването” /Пр. № 2/; 

4.4. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по 
бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното 
осигуряване” – 157 850 лв. в т.ч. 27 850 лв. преходни от 2014 г. /Пр. № 2, 
Пр. № 16/; 

4.5. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на 
дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 16 800 
лв./Пр. № 2, Пр. № 16/;                                      

4.6. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на 
дейност „Обредни домове и зали” – 7 000 лв. /Пр. № 2/;   

4.7. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на 
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата” - 8 442 200 лв., в т.ч. 
622 000 преходни от 2014 г. /Пр. № 9/; 



4.8. Разходи  за  месечни помощи на сираци и полусираци до и над 18 
годишна възраст без лични доходи в СУПЦ  “Анастасия д-р Железкова” по 
бюджета на дейност „СУПЦ“ в размер на 20 460 лв. под формата на 
дофинансиране на държавната дейност по §42-02 „Обезщетения и помощи 
по социалното подпомагане“ /Пр.№ 2, Пр. № 16/. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
5. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от 

туристическия данък за 2015 г. в размер на 4 300 000 лв. /Пр. № 19/. 
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
6. Приема разчет на разходите, финансирани с приходи от 

концесионни плащания през 2015 г. в размер на 2 255 000 лв., в т.ч. по 
приходи по §41 „Приходи от концесии“ – 2 220 000 лв. и §24-05 „Приходи 
от наеми на имущество“ – 35 000 лв. /Пр. № 32/ 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
7. Разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя на 

безстопанствените кучета – 20 000 лв. по бюджета на ОПБК, събрани от 
„Общинска такса  за притежаване на куче“, съгл. чл.175 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
8. Приема разходи за гориво за отопление по натурални показатели 

за Театрално-музикален продуцентски център – Варна, основна сграда и 
сцена „Филиал”, Държавен куклен театър – Варна, Фестивален и конгресен 
център и Театър „Българан” в размер на 100 000 лв. по §10 „Издръжка“ д. 
736 „ОФД и опери“, /Пр.№ 2/. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
VІІІ.  Приема разпределение на преходния остатък за 2015 г. в 

размер на 20 911 509 лв.,/Пр. № 11/. 
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 



ІX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА  и чл. 94, ал. 4 от ЗПФ, 
Общински съвет – Варна приема Разчет на разходите, финансирани от 
приходи по §40-00 /Пр.№ 8, Пр.№ 4/. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
X. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.127, ал.3 от ЗПФ 

Общински съвет - Варна приема разчет на разходите, финансирани от 
приватизационни сделки в размер на 836 795 лв., в т.ч: за придобиване и 
основен ремонт на дълготрайни активи /91%/ в размер на 728 041 лв. /вкл. 
преходен остатък от 2014 г. – 41 лв./ и разходи, свързани с 
приватизационния процес /9%/ в размер на 108 754 лв., вкл. преходен 
остатък от 2014 г. – 36 754 лв. /Пр.№ 13/. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
XI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 

2015 г. и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 6 от ЗПФ, Общински съвет – Варна приема 
разпределение на средствата от целевата субсидия за финансиране на 
капиталови разходи за делегираните от държавата дейности и за местните 
дейности по обекти за строителство и основен ремонт и други позиции на 
разходите в съответните функции и параграфи, в размер на 1 570 000 лв. 
/Пр.№ 10/ 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
XII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, 

т. 4 от ЗПФ, Общински съвет – Варна приема просрочените вземания, 
които ще бъдат събрани  през 2015 г. /Пр.№ 14/. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
XIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, 

т. 3 от ЗПФ, Общински съвет – Варна определя план-график за 
разплащане на просрочените задължения от 2014 г., които ще бъдат 
разплатени от бюджета на 2015 г. /Пр.№ 15/. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 



XIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, 
т. 8 от ЗПФ, Общински съвет – Варна одобрява индикативен годишен 
разчет за сметките за средства от Европейския съюз и планирани 
трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС /Пр.№ 34, 
Пр.№ 34а и Пр. № 34б, Пр.№ 1/. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
XV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, 

т. 9 от ЗПФ, Общински съвет – Варна одобрява актуализирана 
бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2015-2017 г., 
съгласно приложение /Пр.№ 33/. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
XVІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна определя второстепенните разпоредители с 
бюджет за 2015 г., съгласно приложение /Пр. № 20/. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 

3, т. 1 от ЗПФ, Общински съвет – Варна определя максимален размер на 
новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 
г. в размер на 203 453 000 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
XVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 

3, т. 2 от ЗПФ, Общински съвет – Варна определя максимален размер на 
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. в 
размер на 228 300 000  лв. 

 /Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
XIX. На основание чл. 39 от Закона за публичните финанси, чл. 21, 

ал.1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна определя:  
1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет 

през 2015 г. - до 74 953 786 лв.  



2. Максимален дълг към 31.12.2015 г. до 112 839 262 лв.  
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да 

бъдат издадени през 2015 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. Максимален размер на издадените общински 
гаранции към 31.12.2015 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
XX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна определя при изпълнението на бюджета за 2015 г. 
да се съблюдават следните приоритети: 

1. плащания по обслужване на общинския дълг. 
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, 

стипендии и  медикаменти. 
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните,  и 

здравните и образователни заведения. 
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
XXI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 104 , ал. 1, т. 5 

от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие 
при възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват 
заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от 
бюджета на община Варна до възстановяването на разходите от 
Управляващия орган.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
XXII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 126 от Закона 

за публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие временно 
свободните средства по бюджета на общината да се ползват за текущо 
финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при 
условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните 
от държавата дейности в определените им размери, както и на местните 



дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не 
се променя предназначението на средствата в края на годината. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
XXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна приема за сведение протокола от публичното 
обсъждане на бюджета за 2015 г. и очакваното изпълнение на бюджета за 
2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
XXIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 125 от Закона 

за публичните финанси, Общински съвет – Варна оправомощава кмета на 
община Варна, както следва: 

1. да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на 
изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни 
потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през 
бюджетната година с решение на Общински съвет – Варна: 

1.1. в частта за делегираните от държавата дейности – между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност, съгласно чл. 
125, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси. 

1.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да 
изменя общия размер на разходите, съгласно чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за 
публичните финанси. 

2. в изпълнение на правомощията си по т.1, кметът издава заповеди. 
3. след извършване на промените, кметът включва информация за 

същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.  
4. да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито 
бюджет е част от общинския бюджет. 



5. да кандидатства за средства по структурни фондове на 
Европейския съюз, по национални програми и други източници за 
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския 
план на развитие. 

6. да кандидатства за средства от Централния бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 

7. Да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други 
източници при необходимост при реализиране на общински програми и 
проекти. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
XXV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна възлага на 
кмета на община Варна: 

1. Да определи конкретните лица, права и задължения на 
второстепенните разпоредители с бюджет. 

2. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните 
разпоредители с бюджет 

3. В изпълнение на решение на Общински съвет – Варна  № 1532-6 
от Протокол № 32/12.06.2014 г., възлага на кмета средствата за хранене на 
децата в детските градини и ОДЗ да им бъдат определени и утвърдени със 
самостоятелни бюджети, извън делегираните им бюджети. 

4. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди разпределението. 

5. Да разработва разчет за сметките за средства от Европейския съюз 
по оперативните програми, съгласно изискванията на Министерство на 
финансите. 

6. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 по Закона за 
публичните финанси, в тримесечните отчети и обяснителните записки към 
тях. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 

 
 
 
 
 



1959-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, и по 
предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15001619ВН/20.01.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
предоставяне на гориво за културните институти за 2015 г., както 
следва: 

- Театрално-музикален продуцентски център – Варна – 60 тона;  
- Държавен куклен театър – Варна – 16 тона. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 9/ 

 
 
 
 
1960-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА 

и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15002336ВН/27.01.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

- Дава съгласие за кандидатстване с проект „CASE V: Общи и 
споделени европейски ценности“ по програма „Европа за 
гражданите“, направление 2. Демократична ангажираност и гражданско 
участие, мярка 2.2 Мрежи от градове. 

- Дава съгласие да бъдат осигурени финансови средства от бюджета 
на Община Варна за съответната година, в случай на необходимост за 
покриване на допустими разходи по проекта, преди същите да бъдат 
възстановени от Европейската комисия. В случай на подписан Договор за 
безвъзмездна финансова помощ между Община Варна и ЕК, конкретният 
размер на средствата да бъде предвиждан, съгласно одобрения в договора 
времеви график за изпълнение на проекта и одобряван с бюджета на 
Община Варна за съответната финансова година. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
1961-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15002432ВН/28.01.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
предоставянето на временен безлихвен заем на социалната услуга “Личен 
асистент” от бюджета на Община Варна за 2015 г. на Общинско 
предприятие „Управление на проекти и озеленяване” в размер на 
145 328.40 лева /сто четиридесет и пет хиляди триста двадесет и осем лева 
и четиридесет ст./. 



 Средствата да бъдат възстановени след отчитане и верифициране на 
отчетите. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 
 
 
 
 
 
 
1962-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

от кмета на Община Варна с изх. № Д13001105ВН-039ВН/28.01.2015 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно 
финансиране в размер на 16 000 лева (шестнадесет хиляди лева) от 
бюджета на Община Варна за 2015 г. на допустими разходи по проект 
№BG161PO001-1.1.12-0020 „Модернизиране на отделението за 
лъчелечение на “Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания Д-р Марко А. Марков – Варна” ЕООД, 
финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/1.11-11/2011/020, схема № BG161PO001/1.1-11/2011 
„Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински 
лечебни заведения в градските агломерации”, Приоритетна ос 1: 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална 
инфраструктура” на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г., до 
възстановяването им от Управляващия орган.  

Средствата да бъдат възстановени в бюджета на Община Варна от 
първото авансово плащане.  

Предвид вече сключените договори в рамките на проекта и 
задълженията на Община Варна по тях, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, 
допуска предварително изпълнение на решението.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
 
 
1963-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 от 

Раздел II от Наредбата за командировките в страната, във връзка с писмо 
от кмета на Община Варна с изх. № РД15002380ВН/27.01.2015 г., 



Общински съвет – Варна утвърждава извършения разход за 
командировки в страната за участие в общото събрание на НСОРБ и 
НАПОС на Председателя на Общински съвет – Варна в размер на 393.00  
лв. /триста деветдесет и три/ лева за периода 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 
 
 
 
 
1964-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и по 
предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД14029860ВН/22.12.2014 г., Общински съвет – Варна съгласува анекс 
към Стратегически план за дейността на Звено за вътрешен одит в 
Община Варна за периода 2013-2015 г. и Годишен план за дейността на 
Звено за вътрешен одит в Община Варна за 2015г., съгласно 
приложения към настоящото решение.   

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 

 
 
 
 
 
1965-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 

– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
36 000 лв. (тридесет и шест хиляди лв.), във връзка с четвърти етап от 
реализиране на телевизионно предаване за излъчване по ТВ „Черно море” 
– „Европейска Варна”. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“ от бюджета на Община Варна за 2015 г. 

Общински съвет – Варна задължава Медийна група „Черно море” 
ЕООД, ЕИК 103110595 да предостави за съгласуване план график на 
планираните предавания, както и отчет пред Председателя на Общински 
съвет – Варна и кмета на община Варна за излъчените предавания за 
периода 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 8/ 
 
 
 



1966-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет 
– Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 
41 934 лв. (четиридесет една хиляди деветстотин тридесет и четири лв.) за 
съвместен медиен проект „Зала Пленарна” на „Дарик радио – Варна”, 
Община Варна и Общински съвет – Варна.  

    Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ 
от бюджета на Община Варна за 2015 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
 
1967-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА 

и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15003132ВН/03.02.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

- Дава съгласие Община Варна да заяви интерес за участие като 
кандидат с проект по Програма – „Равни права и граждански права“ на 
ГД „Правосъдие“ на  Европейската комисия по покана на национални или 
транснационални проекти, насочени към насърчаване на политиките на 
правото на граждани на Съюза –JUST/2014/RCIT/AG/CITI, с бюджет на 
проекта в рамките до 80 000 евро /156 466,40 лв./. 

- Дава съгласие след одобрение на проектното предложение и 
подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ,  Община Варна 
да осигури средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекта в 
размер до 16 000 евро/31 293,28 лв./ под формата на допустими разходи по 
проекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 3, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
 



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 
№ 39 

от заседание, проведено на 04.02.2015 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 
(1) – вземане на решение за удължаване срока за подаване на 

заявления за участие в конкурса за възлагане на управление на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД. 

(2) – отписване на задължения на Община Варна по отпуснати и 
неполучени еднократни помощи за лечение на граждани. 

(3) – отпускане на финансови средства за лечение на Лидия Дунова 
Петкова. 

 
  Докл.: Ивайло Митковски  – общински съветник 

        
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1968-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 63 от ЗЛЗ и 
чл. 9, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения и по предложение от Комисията за организиране и 
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна“ ЕООД, избрана с решение № 1739-2/36/11, 12.11.2014 г., 
Общински съвет – Варна удължава срока за подаване на заявления за 
участие в конкурса за възлагане на управлението на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД с 15 календарни дни, считано от публикацията на 
настоящото решение в един централен и един местен всекидневник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 

 
 



1969-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, и по предложение от кмета на Община 
Варна с изх. № РД14029574ВН/17.12.2014 г., Общински съвет – Варна 
отписва задълженията на Община Варна по отпуснати с решения на 
Общински съвет – Варна и неполучени еднократни помощи за лечение на 
граждани в рамките на 12 /дванадесет/ календарни месеца от датата на 
решението на Общински съвет – Варна за отпускането им. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

 
 
 
 
 
 
 
1970-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, с оглед тежкото здравословно състояние, 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства в размер на 30 000  
/тридесет хиляди/ лв., на Лидия Дунова Петкова. 

Средствата да бъдат отпуснати от бюджета на Община Варна за 2015 
г., функция „Здравеопазване“.  

1970-4-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и с оглед спешността 
на необходимото лечение за запазване на живота и здравето на Лидия 
Дунова Петкова, Общински съвет – Варна допуска предварително 
изпълнение на решение № 1970-4/39/04.02.2015 г. на Общински съвет – 
Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 

 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

               
 
 
 
 
 
 



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 
№ 39 

от заседание, проведено на 04.02.2015 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

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

(1) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на деца. 

 
    Докл.: Медиха Хамза – общински съветник 

        
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1971-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от 
КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15001612ВН/20.01.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална 
пенсия на детето Ради Асенов Стойков от град Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
1972-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от 

КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15001614ВН/20.01.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална 
пенсия на детето Ана Христова Атанасова от град Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/  



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 
№ 39 

от заседание, проведено на 04.02.2015 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

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

(1) – изменения в средствата за финансиране в Насоките за 
кандидатстване по направленията на общински фонд „Култура” 2015 г.  

 
Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

          
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1973-6. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 19 от 
Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна, Общински 
съвет – Варна  изменя средствата за финансиране в Насоки за 
кандидатстване по направленията на общински фонд „Култура” 2015 
г., както следва:  

– направление 1.4. Фестивали и конкурси до 10 издания и/или нови 
фестивали и конкурси – максимален размер до 30 000 лв.;  

– направление 2. Творчески проекти за цялото направление /2.1 – 
визуални изкуства, 2.2. – изпълнителски изкуства, 2.3 музика, 2.4 
литература, 2.5 филмово изкуство и 2.6 архитектура и моден дизайн/ – 
максимален размер до 12 000 лв.; 

– направление 4.2. Нови организационни модели и медийни проекти 
– до 12 000 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 
№ 39 

от заседание, проведено на 04.02.2015 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

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

(1) – увеличаване и трансформиране числеността на персонала на 
ОП „Спорт – Варна“. 

(2) – увеличаване числеността на персонала на Център за 
обществена подкрепа. 

(3) – промяна на решение № 1757-5 /36/11,12.11.2014 г. на Общински 
съвет – Варна. 

 
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ВрК „СОА“ 

      
 

 Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1974-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
52 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14027974ВН-001ВН/16.12.2014 г., Общински съвет – Варна увеличава 
числеността на ОП „Спорт – Варна“ с 37 /тридесет и седем/ щатни 
бройки, считано от 01.01.2015 г., както следва: 

- Организатор спортен обект – 1 /една/ щатна бройка; 
- Служител информация – 9 /девет/ щатни бройки; 
- Спасител – 9 /девет/ щатни бройки; 
- Огняр – 2 /две/ щатни бройки; 
- Помпиер – 2 /две/ щатни бройки; 
- Хигиенист – 8 /осем/ щатни бройки; 
- Работник,гардероб – 3 /три/ щатни бройки; 
- Работник поддръжка спортни съоръжения – 1 /една/ щатна бройка; 
- Медицинска сестра – 1 /една/ щатна бройка; 
- Инструктор спортен – 1 /една/ щатна бройка. 

 Одобрява следните трансформации на длъжности: 



1.“Продавач, билети“ – 7 /седем/ щатни бройки в „Касиер“ – 7 
/седем/ щатни бройки; 

2.“Разпоредител“ – 8 /осем/ щатни бройки в „Служител информация“ 
– 8 /осем/ щатни бройки; 

3.“Отговорник“ ПК Приморски – 1 /една/ щатна бройка в 
„Организатор“ ПК Приморски – 1 /една/ щатна бройка; 

4.“Отговорник“ СК Простор – 1 /една/ щатна бройка в „Организатор“ 
спортен обект - 1 /една/ щатна бройка; 

5.“Отговорник“ СК Локомотив – 1 /една/ щатна бройка в 
„Организатор“ спортен обект – 1 /една/ щатна бройка; 

6.“Отговорник“ Плувен басейн Делфини – 1 /една/ щатна бройка в 
„Организатор“ спортен обект -  1 /една/ щатна бройка; 

7.“Отговорник“ Тенис кортове Чайка – 1 /една/ щатна бройка в 
„Организатор“ спортен обект -  1 /една/ щатна бройка; 

8.“Отговорник“ Конна база – 1 /една/ щатна бройка в „Организатор“ 
спортен обект -  1 /една/ щатна бройка; 

9.“Отговорник“ техническа поддръжка – 1 /една/ щатна бройка в 
„Организатор“ техническа поддръжка – 1 /една/ щатна бройка. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 
 
1975-7. На основание чл. 21 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА и по предложение 

на кмета на Община Варна с изх. № РД14029577ВН/17.12.2014 г., 
Общински съвет – Варна увеличава числеността на персонала на Център 
за обществена подкрепа, находящ се на ул. ”Г. С. Раковски” № 62 с 0.5 
длъжност „счетоводител” – код по НКПД 33133001 и с една длъжност 
„шофьор” – код по НКПД 83222002, считано от 01.01.2015 г., като 
средствата за работни заплати са от единния разходен стандарт от 
делегираната от държавата дейност.   

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 



1976-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 23 във връзка с чл. 17, ал.1, 
т. 1 от ЗМСМА и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14026785ВН-001ВН/16.12.2014 г., Общински съвет - Варна променя 
свое решение № 1757-5 /36/11,12.11.2014 г., както следва: 

1. Трансформира 1 /една/ щатна бройка от длъжност „Кухненски 
работник“ в длъжност Лекар – „Специалист хранене и диететика“.  

2. 1 /една/ щатна бройка на длъжност „МОЛ централен склад“ се 
закрива. 

3. Длъжност „Ръководител Транспорт“ се преименува в длъжност 
„Ръководител ремонтно строителни дейности и транспорт“. 

4. Приема нова Организационна структура на ОП „Комплекс за 
детско хранене“, съгласно приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

  
 
     

 
 



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 
№ 39 

от заседание, проведено на 04.02.2015 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

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

(1) – даване на предварително съгласие за преминаване през имоти 
общинска собственост, съгласно ПУП - ПП за строеж: „Кабелни линии 20 
kV от подстанция Максуда от съществуващ стоманено – решетъчен стълб, 
извод Летец до главна разпределителна подстанция“ в м. „Голям пясък“, 
землище Владиславово, Община Варна. 

(2) – даване на съгласие за промяна в обхвата на четири 
инвестиционни проектни предложения включени в Интегрирания план за 
градско възстановяване и развитие, одобрен с Решение №1232-3/26/13, 
14.12.2013 г. на Общински съвет – Варна. 

(3) – даване на разрешение за допускане на по-големи отклонения от 
установените в изработен ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ по плана на 8 м.р., гр. 
Варна, ул. „Хан Омуртаг“ № 22. 

 
  Докл.: Таня Парушева – Председател на ПК „АСУОРТОНМ“ 

          
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

1977-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 
от ЗОС и във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и по предложение на кмета 
на Община Варна с изх. № РД15002202ВН/26.01.2015 г., Общински съвет – 
Варна дава предварително съгласие за преминаване през имоти общинска 
собственост, съгласно подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план 
/ПП/ за строеж: „Кабелни линии 20 kV от подстанция Максуда от 
съществуващ стоманено – решетъчен стълб, извод Летец до главна 
разпределителна подстанция“ в ПИ № 10135.4039.67 и ПИ № 
10135.4034.56, м. „Голям пясък“, землище Владиславово, Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 



1978-8. I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15002337ВН/27.01.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
промяна в обхвата на четири инвестиционни проектни предложения 
включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, 
одобрен с Решение № 1232-3/26/13, 14.12.2013 г., както следва: 

1) Проект 4-2 включен в основен списък проекти/ Проекти – зона за 
въздействие 3BI (зона с преобладаващ социален характер) / Група проекти 
4: Образователна инфраструктура/ Детски градини и ясли: „Разширение 
базата на ОДЗ № 12 „Първи юни”, гр. Варна с нов корпус за 2 градински 
групи и басейн”.  

става: „Разширение базата на ОДЗ № 12 „Първи юни”, гр. Варна с 
нов корпус за 4 градински групи”; 

2) Проект 4-5 включен в основен списък проекти/ Проекти – зона 
за въздействие 3BI (зона с преобладаващ социален характер) / Група 
проекти 4: Образователна инфраструктура/ Детски градини и ясли: 
„Разширение базата на ЦДГ № 44 „Крилатко”, гр. Варна с нов корпус за 6 
градински групи, физкултурен салон и басейн”.  

става: „Разширение базата на ЦДГ № 44 „Крилатко”, гр. Варна с нов 
корпус за 6 градински групи и физкултурен салон”; 

3) Проект 5-1 включен в основен списък проекти / Проекти – 
зона за въздействие 3BII (зона с публични функции, с висока обществена 
значимост) / Група проекти 5: Образователна инфраструктура/ Детски 
градини и ясли:  

„Разширение базата на ЦДГ № 30 „Мечо Пух”, гр. Варна  с нов 
корпус за 6 градински групи, физкултурен салон и басейн”.  

става:  „Разширение базата на ЦДГ № 30 „Мечо Пух”, гр. Варна с 
нов корпус за 4 градински групи  и физкултурен салон”; 

4) Проект за „Ремонт и мерки за ЕЕ на ОУ „Георги Раковски” 
и ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна, включен в резервния списък проекти/ 
Проекти – зона за въздействие 3BII (зона с публични функции, с висока 
обществена значимост)/ Група проекти 5: Образователна инфраструктура/ 
Общински училища: 

става: проект 5-22: „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на 
енергоефективни мероприятия на сградата на ГПЧЕ „Йоан Екзарх” – Варна 
и ОУ „Г. С. Раковски“ в основния списък проекти/ Проекти – зона за 
въздействие 3BII (зона с публични функции, с висока обществена 
значимост)/ Група проекти 5: Образователна инфраструктура/ Общински 
училища. 

II. Във връзка с променения обхват на посочените по т. I 
инвестиционни проектни предложения, Общински съвет – Варна приема 
изменен вариант на Интегриран план за градско възстановяване и 



развитие, одобрен с Решение № 1232-3/26/13,14.12.2013 г. на Общински 
съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
 
 
1979-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

36, ал. 4 от ЗУТ и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14029178ВН/12.12.2014 г., Общински съвет – Варна дава разрешение за 
допускане на по-големи отклонения от установените в изработен ПУП-ПРЗ 
и Работен устройствен план за УПИ III-1014 „за смесено предназначение“, 
/ПИ 10135.1507.1014/ и улици от о.т. 214 до о.т. 216 и от о.т. 217 до о.т. 218 
в кв. 72, по плана на 8 м.р., гр. Варна, ул. „Хан Омуртаг“ № 22. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 10/ 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

  
 
     



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 
№ 39 

от заседание, проведено на 04.02.2015 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Правна комисия” относно: 

(1) – приемане на Наредба за организацията и дейността на 
клубовете за пенсионери в Община Варна 

(2) – изменение на Правилника за организацията, дейността и 
управлението на: ОП „Общински паркинги и синя зона“ – Варна, ОП 
„Спорт – Варна“, ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране 
на уличното движение“, ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация – 
Варна“, ОП „Инвестиционна политика“, ОП „Зоопарк – Спасителен 
център“ и ОП „Управление на проекти и озеленяване“. 

(3) – изменение допълнение на Наредба за обществения ред. 
(4) – одобряване на Споразумение за сътрудничество между 

Община Варна, „СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна“ 
ЕООД, „МБАЛ „Света Анна“ – Варна“ АД, МК „Майчин дом“, „УМБАЛ 
„Св. Марина“ – Варна“ ЕАД, Агенция за социално подпомагане – София, 
Сдружение „Цветно бъдеще“ и Фондация Лумос“ - клон България за 
развитие и въвеждане на модел за превенция на изоставянето на деца от 0 
до 3 години, които да подкрепя семействата на деца с риск от изоставяне. 

(5) – възлагане на ликвидатора на „Стопанска и спомагателна 
дейност“ ЕАД за извършване на определени действия. 

(6) – възлагане на ликвидатора на „Паркинги и гаражи – Варна“ 
ЕАД за извършване на определени действия. 

(7) – допълнение на Наредба за реда за поставяне на 
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ. 

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

 
     

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 



1980-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и по предложение на кмета на Община Варна с изх. 
№ РД14025337ВН/20.10.2014 г., Общински съвет – Варна приема Наредба 
за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в Община 
Варна, съгласно приложение № 1 към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
 
1981-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, 

ал. 3 и чл. 55 от Закона за общинската собственост и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № РД14027523ВН/21.11.2014 г., Общински 
съвет – Варна изменя Правилниците за организацията, дейността и 
управлението на ОП „Общински паркинги и синя зона“ – Варна, ОП 
„Спорт – Варна“, ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране 
на уличното движение“, ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация – 
Варна“, ОП „Инвестиционна политика“, ОП „Зоопарк – Спасителен 
център“ и ОП „Управление на проекти и озеленяване“, като в текстовете на 
правилниците вместо „Управител“ и „Ръководител“, да се чете 
„Директор“. 

Общински съвет – Варна възлага на директорите на общинските 
предприятия в едномесечен срок да извършат необходимите корекции в 
правилниците и да предоставят копие от тях за сведение на Кмета на 
Община Варна и на Председателя на Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
 
1982-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52 от 

ЗОС и по предложение на общински съветници от група „Граждански 
Експертен Център“ с № ОС 13001621ВН/18.12.2013 г., Общински съвет – 
Варна изменя и допълва действащите правилници за работата на 
общински предприятия, като създава нов член в Раздел „Задължения и 
отговорности на управителя“ със следното съдържание: 



„Директорът се задължава да предоставя на Председателя на 
Общински съвет – Варна тримесечен отчет за дейността на предприятието, 
който да се разглежда в ПК „Собственост и стопанство“ и да бъде 
публикуван на сайта на община Варна.“ 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
 
1983-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Станислав Темелков – общински съветник с № 
ОС14001405ВН/21.11.2014 г., Общински съвет – Варна изменя чл. 3, ал. 5 
от Наредба за обществения ред, като същата добива следния вид:  

„За разполагането на агитационни и/или рекламни материали или 
съобщения на дървета, фасади на сгради, огради пътни съоръжения и 
други подобни, без издадено разрешение от компетентен орган, 
отговорност носят лицата извършващи разполагането и/или техните 
възложители. Глоба в размер: от 500 до 1000 лв. за физически лица, а за 
юридически лица – имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв.“ 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
1984-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА и по 

предложение на Андрей Василев – общински съветник с № ОС 
14001245ВН/20.10.2014 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
Наредба за обществения ред, както следва: 

В Раздел II „Опазване и осигуряване на обществения ред“ се 
допълва: 

§1 В чл. 3 се добавя нова т. 18  и т. 19 със следния текст: 
чл. 3. т. 18. Забранява се разполагането на палатки, местодомуването 

на кемпери и/или каравани извън туристическите обекти, категоризирани 
като къмпинг по смисъла на т. 2.8 от Приложение № 1 на Наредбата за 
категоризиране на средствата за подслон, места за настаняване и хранене и 
развлечение. 

Глоба от 100 до 1 000 лв.  



чл. 3. т. 19. Забранява се местодомуването на товарни МПС над 3 
тона товароносимост, ремаркета над 2 тона и автобуси над 20 пътнически 
места, извън определените за това места.  

Глоба от 100 до 1 000 лв.  
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
1985-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА, във връзка с писмо 
от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ № ОС15000057ВН-
001ВН/29.01.2015 г., Общински съвет – Варна променя свое решение № 
1421-5/30/28,29.04.2014 г., като дава съгласие и упълномощава кмета на 
Община Варна да подпише актуализирано Споразумение за 
сътрудничество между Община Варна, „СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър 
Стаматов“ – Варна“ ЕООД, „МБАЛ „Света Анна“ – Варна“ АД, МК 
„Майчин дом“ - Варна, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна“ ЕАД, Агенция за 
социално подпомагане – София, Сдружение „Цветно бъдеще“ и Фондация 
„Лумос“ - клон България за развитие и въвеждане на модел за превенция 
на изоставянето на деца от 0 до 3 години, който да подкрепя семействата 
на деца с риск от изоставяне, със срок до 31.12.2015 г., съгласно 
приложение № 2 към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 3, въздържали се – 2, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 

 
 
1986-9. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 270 и чл. 273 

от ТЗ и във връзка със свое решение № 577-9/10/26, 27.07.2012 г. за 
прекратяване чрез ликвидация на „Стопанска и спомагателна дейност“ 
ЕАД, ЕИК 103564060, във връзка с писмо от ликвидатора Марин 
Михайлов Михайлов, с № ОС14001380ВН-003ВН/17.12.2014 г. и по 
предложение на ПК „Правна комисия”, Общински съвет – Варна реши: 

1986-9-1. На основание  чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, във връзка с чл. 
221, т. 11 от ТЗ, и 108 ЗЗД, Общински съвет – Варна в качеството на 
едноличен собственик на капитала на „Стопанска и спомагателна дейност“ 
ЕАД решава да опрости вземането на дружеството като кредитор на ОП 



„Комплекс за детско хранене“, във връзка с доставени хранителни 
продукти на същото  на 01.02.2013 г. с оглед приключване на 
ликвидацията на дружеството. 

Възлага на ликвидатора да подпише споразумение със задълженото 
лице за опрощаване на гореописаните задължения. 

1986-9-2. На основание  чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, във връзка с чл. 
233 ГПК, Общински съвет – Варна възлага на ликвидатора да депозира 
отказ от подадената касационна жалба пред Върховен касационен съд - гр. 
София срещу решение № 250/07.10.2014 г. по въззивно търг. дело № 
352/2014 г. по описа на Апелативен съд - гр. Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
 
1987-9. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 625 от ТЗ и 

във връзка със свое решение № 575-9/10/26, 27.07.2012 г. за прекратяване 
чрез ликвидация на „Паркинги и гаражи – Варна“ ЕАД, ЕИК 200472647, 
във връзка с писмо от Лъчезар Бажлеков - ликвидатор на „Паркинги и 
гаражи” ЕАД с № РД14016777ВН/10.07.2014 г., Общински съвет – Варна 
възлага на ликвидатора да извърши всички правни и фактически действия 
във връзка с откриване на производство по несъстоятелност на 
„Паркинги и гаражи - Варна“ ЕАД поради неплатежоспособност на 
дружеството.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
 
 
1988-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с изх. № 
РД15002504ВН/28.01.2015 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на 
чл. 56, ал. 1 от ЗУТ на Общински съвет – Варна за територията на 
Община Варна, както следва: 

§ 1. В Раздел III – Изисквания към преместваемите обекти, се 
създава: 



чл. 23а /1/ Преместваемите обекти по чл. 21, ал. 1, т. 2 - чадъри, 
сенници, тенти, навеси и други разположени на територията на Централна 
градска част, заключена между бул. „Мария Луиза”, бул. „Цар 
Освободител”, бул. „Приморски” и ул. „Александър Дякович” следва да са 
задължително в цветова гама по каталога на Pantone, с номера: white, cool 
gray 1U, cool gray 2U, съгласно Приложение 1 към настоящото решение. 

/2/ Устройствата могат да съдържат рекламни надписи без 
ограничение в цветовата гама, които да са разположени на не повече от 10 
% от площта на съответното устройство. 

/3/Забранява се поставянето на обекти, които не отговарят на 
изискванията по ал. 1. 

§ 2. В Раздел Преходни и заключителни разпоредби се създава: 
§ 7. /1/ Ползвателите на преместваеми обекти по чл. 21, ал. 1, т. 2 - 

чадъри, сенници, тенти, навеси и други разположени по протежението на 
бул. „Княз Борис І“ от Катедрален храм „Свето Успение Богородично“ до 
бул. „Цар Освободител“ /Икономически университет-Варна/, както и от 
кръстовището на бул. „Сливница“ и бул. „Осми приморски полк“ до 
площад „Антон Новак“ включително в срок до 15.04.2015 г. следва да 
приведат преместваемите обекти съгласно изискванията на чл. 23а. 

/2/ Изпълнението на изискването за цветовата гама на обектите по 
чл. 21, ал. 1, т. 2 в Централна градска част извън посочения в ал. 1 обхват, 
следва да започне от 01.01.2016 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 

            
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 
№ 39 

от заседание, проведено на 04.02.2015 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

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

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

Докл.: Жельо Алексиев – Председател на ПК „Транспорт“ 
          
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1989-10. На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 
24а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – 
Варна реши: 

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

Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за 
един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на 
Община Варна – дневна тарифа 0,60 лв. на км. и нощна тарифа 0,65 лв. на 
км. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 11/ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 
№ 39 

от заседание, проведено на 04.02.2015 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

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

(1) – допълване на „Годишна програма за 2015г.“, във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем на имот, находящ се в гр.Варна, 
бул. „Приморски“, СК „Приморски“ – административно – битова сграда.  

(2) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“, във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем на имот, находящ се гр.Варна, 
бул. „Чаталджа“ №49а. 

(3) – даване на съгласие за сключване на договор за наем на част от 
имот, находящ се гр. Варна, бул. "Осми Приморски полк" №43. 

(4) –  продължаване дейността на „Жилфонд“ ЕООД /в 
ликвидация/. 

(5) – даване на съгласие за продажба чрез търг на недвижим имот, 
собственост на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Тинтява“ № 7. 

(6) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОП „Комплекс за 
детско хранене“ помещения, представляващи  кухненски блокове в детски 
ясли на територията на гр. Варна.  

(7) - предоставяне безвъзмездно от „Стопанска и спомагателна 
дейност“ЕАД /в ликвидация/ на ОП „Комплекс за детско хранене“ 
активи в размер на 57 761.22 лв. 

(8) – предоставяне безвъзмездно за управление на МБАЛ „Св. Анна 
– Варна“ АД на медицинска апаратура.   

(9) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“, и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Водоснабдяване и канализация-
Варна“ ООД върху имот, находящ се гр.Варна, ул. „Цанко Церковски“ 
№14. 

(10) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на търг 
за продажба на имот, находящ се гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, 
ул. „Ниш“ № 13. 



(11) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с провеждане на 
търг за продажба на имот, находящ се с. Константиново. 

(12) – одобряване на пазарна оценка, във връзка с провеждане на 
търг за продажба на имот, находящ се гр. Варна, ул. „Павел Милюков“ 
№ 3. 

(13) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с сключване на предварителен договор за 
прехвърляне право на собственост на чл. 15 от ЗУТ, со „Ален мак“. 

(14) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“, одобряване на 
пазарна оценка, във връзка с сключване на предварителен договор за 
прехвърляне право на собственост по чл.15 от ЗУТ, со „Боровец – юг“. 

(15) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“, одобряване на 
пазарна оценка, във връзка с сключване на предварителен договор за 
прехвърляне право на собственост по чл.15 от ЗУТ, гр. Варна, 
кв.“Галата“. 

(16) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху имот, находящ се гр.Варна, ж.к. „Младост“. 

(17) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“, одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху имот, 
находящ се гр. Варна, ж.к. „Младост“. 

(18) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Горазд“ № 11 на собственика на законно 
построена сграда. 

(19) – даване на съгласие за предоставяне за управление и техническа 
експлоатация на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД на 
новоизграден инфраструктурен обект. 

(20) – даване на съгласие за безвъзмездно отдаване на Черноморска 
Регионална Агенция за Управление на Енергията на площи за изграждане 
на закрити обществени велопаркинги, по проект „MOBISEC – Мобилни 
инициативи за устойчиви европейски общности“, финансиран от ЕК и 
Община Варна. 

(21) –  корекция на Решение № 1809-11-2/36/11,12.11.2014 г. на 
Общински съвет – Варна в частта „тръжни условия“. 

(22) –   корекция на Решение № 1798-11-1/36/11,12.11.2014 г. на 
Общински съвет – Варна в частта „тръжни условия“. 

(23) –   корекция на Решение № 1801-11-2/36/11,12.11.2014 г. на 
Общински съвет – Варна в частта „тръжни условия“. 

(24) – даване на съгласие за изграждане на жилища с дарителски 
средства, за настаняване на пострадалите от бедствието на 19.06.2014 г. в 
кв. Аспарухово върху имоти, общинска собственост.   
 

Докл.: Валентина Софрониева – Председател на ПК „СС“ 
        



  Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
1990-11. 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.№ РД14028922ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: Допълва т. 1 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 1.1 
„Нежилищни имоти – частна общинска собственост” с имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Приморски”, СК 
„Приморски” – административно – битова сграда,  представляващ кафе - 
сладкарница, предмет на АОС № 4890/04.03.2008г., вписан в Служба по 
вписванията – Варна на 12.03.2008г., том ХVІІ, вх.регистър 5755, д.4150. 

1990-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2 от ЗОС,  във връзка с чл. 16 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 
от НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община Варна с изх. 
РД14028922ВН/09.12.2014 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, бул. „Приморски”, СК „Приморски” – административно – битова 
сграда,  представляващ: кафе - сладкарница с площ 86,22 кв.м. – втори 
етаж /кота - 4,05/,  за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна 
цена 991,78 лева, без включен ДДС, определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от 
Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на 
публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
нежилищни имоти-общинска собственост. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена  в 
размер на  99,18 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
физически лица, еднолични търговци и юридически лица. 

2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими 
следните документи: 

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



2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а/ не е обявен в несъстоятелност; 
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в/ не се намира в ликвидация; 
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имота; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 190,14 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 50,00  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 – 24, против – 4, въздържали се – 13, отсъстват – 7/ 
Решението не се приема. 

 
 
 
 
 
 
 



1991-11. 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 от кмета на Община 
Варна с изх.№ РД15001617ВН/20.01.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“, допълва т.1 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 1.1 
„Нежилищни имоти – частна общинска собственост” с имот – частна 
общинска собственост находящ се в гр. Варна, бул. „Чаталджа“ № 49, 
представляващ кафе-клуб. 

1991-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 16 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 от 
НРПУРОИ и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15001617ВН/20.01.2015 г.,  Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на недвижим имот – частна общинска находящ се в гр. Варна, бул. 
„Чаталджа“ № 49, представляващ кафе-клуб със застроена площ 127,66 
кв.м., разположен на първи – партерен етаж в жилищна сграда, състоящ се 
от зала, 2(две) складови помещения и 2(две) сервизни помещения  за срок 
от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна цена 1 529,48  лева, без 
ДДС, определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Методика за определяне на 
стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти-общинска 
собственост. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена  в 
размер на  152,95 лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 
физически лица, еднолични търговци и юридически лица. 

2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими 
следните документи: 

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

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а/ не е обявен в несъстоятелност; 
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 



в/ не се намира в ликвидация; 
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имота; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 835,38 лева, 

платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 150,00  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 – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1992-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, 

ал. 6 от ЗОС и във връзка с чл. 16, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № РД14029706ВН/19.12.2014 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие кметът на Община Варна да сключи договор 
за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43, с наемател 
„Информационно обслужване“ АД – клон Варна, съгласно 
удостоверение за легитимност № 301/20.12.2013 г. за срок от 5 (пет) 
години. 



Месечната наемна цена се определя на 125,58 (сто двадесет и пет 
лева и 58 стотинки) лв., с включен ДДС, определена съгласно чл.10 от 
„Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на 
публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
нежилищни имоти – общинска собственост“. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 
 
 
1993-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 

17а, ал. 5 от НРУПСЧОВКТД, и във връзка с докладна записка от доц. д-р 
Георги Леонидов Кобаков, управител на „Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков 
– Варна” ЕООД с № ОС14001453ВН/10.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на 
търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ 
апартамент № 6 /шест/, находящ се в гр. Варна, Община Варна, област 
Варна, ул. „Тинтява“ № 7 /седем/, етаж 2 /две/, с площ 69.06 квадратни 
метра, състоящ се от: входно антре, кухня, спалня, тоалет, баня, хол и две 
тераси, заедно с принадлежащото му избено помещение № 7 /седем/, с 
площ 5.51 /пет цяло петдесет и една стотни/ квадратни метра, при граници: 
изток: вътрешен двор, запад – коридор, север – изба № 8, юг – изба № 6, 
ведно с 7.1735 % идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж, представляващ съгласно кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК самостоятелен обект с идентификатор 
10135.2553. 479.1.6, предназначение на самостоятелния обект: жилище, 
апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, стар идентификатор: няма, при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 
10135.2553.479.1.5, под обекта: 10135.2553.479.1.3, над обекта: 
10135.2553.479.1.9, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 
/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2553.479, 
както и 27 /двадесет и седем/ квадратни метра идеални части от дворното 
място в което е построена сградата, с площ по първичен документ 386 
/триста осемдесет и шест/ квадратни метра, представляващо съгласно 



кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 
РД-18- 92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК поземлен 
имот с идентификатор 10135.2553.479, целият с площ 413 /четиристотин и 
тринадесет/ квадратни метра по скица, трайно предназначение на 
територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско 
застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор – няма, номер по предходен 
план: 729, 730 /седемстотин двадесет и девет, седемстотин и тридесет/, 
квартал: 25 /двадесет и пет/, парцел: IV /четвърти/, при съседи по скица: 
10135.2553.478, 10135.2553.485, 10135.2553.480, 10135.2553.818, 
10135.2553.802, 10135.2553.1863, в размер на 87 900 лв. /осемдесет и седем 
хиляди и деветстотин лева/, за недвижимия имот. 

1993-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, 
т. 7 ТЗ и чл. 17а, ал. 3 и чл. 17б от НРУПСЧОВКТД, и във връзка с 
докладна записка от доц. д-р Георги Леонидов Кобаков, управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД, Общински 
съвет – Варна в качеството на едноличен собственик на капитала реши да 
се проведе търг с явно наддаване, за продажба на подробно описания в 
пункт първи от настоящата докладна недвижим имот и обзавеждане, 
собственост на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, въз 
основа на Нотариален акт № 11, том XLVI, дело № 9492/14.08.2014 г. на 
Агенцията по вписвания. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 87 900 лв. /осемдесет и седем хиляди и 
деветстотин /лева. 

Размер на депозита – 8 790 лв. (осем хиляди седемстотин и 
деветдесет лева), платими по IBAN: BG24CECB97901036427000, BIC: 
CECBBGSF, при «Централна кооперативна банка» АД - клон Варна; 

Стъпка на наддаване -10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 8 
790 лв. /осем хиляди седемстотин и деветдесет лева/. 

Начин на плащане - по банков път от купувача по банковата сметка 
на продавача, в деня на прехвърлянето на имота по нотариален ред. 

Публичният търг да се проведе на 17.03.2015 г. от 11,00 ч. в 
конферентната зала в сградата на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна” 
ЕООД, с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител" № 100, ет. 3. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните тръжни условия:  
Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я :  

За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 
документи: 

1. заявление по образец за участие в търга; 



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

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

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

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

връзка с участието в търга;    
7. платежен документ за внесен депозит в размер на 8 790 лв. (осем 

хиляди седемстотин и деветдесет лева), платими по IBAN: 
BG24CECB97901036427000, BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 35 на 3 етаж в сградата на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ - ВАРНА” ЕООД, с 
адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №100, срещу сумата от 100/сто/ 
лева, платима по IBAN: BG52UNCR 7000 1502 4401 85 BIC: UNCRBGSF. 

*  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.  

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация в предварително определен ден и час за всички участници.  

* Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12.00 ч. на 
16.03.2015 г.   

*Предложенията за участие в търга се подават в запечатан 
непрозрачен плик в определения краен срок като върху плика се 
отбелязват името /фирмата/ на участника и цялостното наименование на 
търга. 

При липса на кандидати ще се проведе нов търг с намалена стартова 
цена с 3% от първоначално обявената цена на 20.03.2015 г. от 11.00 ч. 

1993-11-2. На основание чл. 17б, ал. 2 и във връзка с докладна 
записка от доц. д-р Георги Леонидов Кобаков, управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 



заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, Общински 
съвет – Варна упълномощава Управителя на „Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - 
Варна” ЕООД да назначи комисия за провеждане на търга, както и да 
одобри протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилия 
участник във формата на нотариален акт. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 0, въздържали се – 9, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 
 
 
1994-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 12, ал. 1 и 

ал. 4 от ЗОС и във връзка с чл. 6, ал. 4 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № РД14029849ВН/22.12.2014 г.,  Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат предоставени на Общинско 
предприятие „Комплекс за детско хранене”, с адрес на управление гр. 
Варна, бул. „Мария Луиза” № 11, за безвъзмездно управление следните 
помещения: 
Вид на помещението  Детска ясла 
Кухненски блок, 
представляващ част от 
сграда, описана в АОС 
№ 6546 от 22.05.12 г. 

Детска ясла № 1 „Щастливо детство“, с адрес: 
гр. Варна, ул. „Славянска“ № 21 

Кухненски блок, 
представляващ част от 
сграда, описана в АОС 
№ 6348 от 18.03.2011 г. 

Детска ясла № 2 „Санаториална“, с адрес: гр. 
Варна, ж.к. „Чайка“ срещу спортното училище   

Кухненски блок, 
представляващ част от 
сграда, описана в АОС 
№ 7053 от 07.08.2012 г. 

Детска ясла № 3 „Зайо Байо“, с адрес: гр. 
Варна, ул. „Никола Кънев“ № 28 

Кухненски блок, 
представляващ част от 
сграда, описана в АОС 
№ 4949 от 25.06.2008 г. 

Детска ясла № 4 „Приказен свят“, с адрес: гр. 
Варна, бул. „Чаталджа“ № 111 

Кухненски блок, 
представляващ част от 
сграда, описана в АОС 
№ 7651 от 05.02.2014 г. 

Детска ясла № 5 „Чуден свят“, с адрес: гр. 
Варна, ул. „Димитър Полянов“ № 5 

Кухненски блок, Детска ясла № 6 „Мечо Пух“, с адрес: гр. 



представляващ част от 
сграда, описана в АОС 
№ 8027 от 11.11.2014 г. 

Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, ул. „Ниш“   № 29 

Кухненски блок, 
представляващ част от 
сграда, описана в АОС 
№ 7580 от 07.11.2013 г. 

Детска ясла № 7 „Роза“ , с адрес: гр. Варна, ул. 
„Роза“ № 34 

Кухненски блок, 
представляващ част от 
сграда, описана в АОС 
№ 7076 от 24.08.2012 г. 

Детска ясла № 8 „Щурче“, с адрес: гр. Варна, 
ул. „Евлоги Георгиев“ № 26 

Кухненски блок, 
представляващ част от 
сграда, описана в АОС 
№ 6356 от 18.03.2011 г. 

Детска ясла № 9 „Детелина“, с адрес: гр. 
Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Средец“ № 12 

Кухненски блок, 
представляващ част от 
сграда, описана в АОС 
№ 408 от 06.11.1997 г. 

Детска ясла № 11 „Иглика“, с адрес: гр. Варна, 
ж.к. „Младост“ до блок № 30 и бл. 19 

Кухненски блок, 
представляващ част от 
сграда, описана в АОС 
№ 614 от 04.03.1998 г. 

Детска ясла № 13 „Русалка“, с адрес: гр. Варна, 
ж.к. „Младост“ /до блок № 146/ 

Кухненски блок, 
представляващ част от 
сграда, описана в АОС 
№ 7652 от 05.02.2014 г. 

Детска ясла № 14 „Звънче“, с адрес: гр. Варна, 
ул. „Рила“ № 2 

Безвъзмездното управление се учредява за срок от 10 /десет/ години. 
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление, върху гореописаните помещения в полза на Общинско 
предприятие „Комплекс за детско хранене“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
 
1995-11. На основание чл. 21, ал. 1 и т. 8 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14029585ВН/17.12.2014 г., Общински съвет – Варна взема решение за 



предоставяне безвъзмездно от „Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД /в 
ликвидация/ на ОП „Комплекс за детско хранене“ активи в размер на 
57 761.22 лв., съгласно предоставени приемо-предавателни протоколи, 
приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
1996-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 и 

ал. 2, чл. 12, ал. 4 от ЗОС, чл. 8 от НРПУРОИ и по предложение от кмета 
на Община Варна с изх. № РД14030013ВН/23.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна реши да бъде предоставен безвъзмездно за управление на МБАЛ 
„Св. Анна – Варна“ АД, следният закупен актив собственост на Община 
Варна: 

Анестезиологичен апарат на стойност 81 228 лв. 
Разходите по поддръжката и техническото обслужване на същия да 

бъдат за сметка на МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД. 
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
1997-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15001621ВН/20.01.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в т. 3  на „Годишната програма за управление 
и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.”: 

Общински съвет – Варна допълва в т.3.5 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване”    имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна,  ул. „Цанко Церковски” № 14, представляващ 
сграда с идентификатор 10135.4504.436.1 със застроена площ 58 кв.м., 
предмет на АОС № 511/26.01.1998 г. 

1997-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 
от ЗОС, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 6 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № РД15001621ВН/20.01.2015 г., Общински 
съвет – Варна взема решение за учредяване безвъзмездно право на 
ползване на „Водоснабдяване и Канализация – Варна” ООД, ЕИК 
103002253, с административен адрес на управление: гр. Варна, ул. 
„Прилеп” № 3, управлявано и представлявано от Валентин Вълканов, 



върху имот-частна общинска собственост, гр. Варна, ул. „Цанко 
Церковски” № 14, представляващ сграда с идентификатор 
10135.4504.436.1 със застроена площ 58 кв.м., предмет на АОС № 
511/26.01.1998г., за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна  
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998-11. 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. № РД14029913ВН/22.12.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ № 
10135.4504.411 с площ 1 208 кв. м., находящ се в гр. Варна, ж. к. 
„Владислав Варненчик“, ул. „Ниш“ № 13, при граници на имота: ПИ № 
10135.4504.407, ПИ № 10135.4504.419, ПИ № 10135.4504.415, ПИ № 
10135.4504.414, ПИ № 10135.4504.413, ПИ № 10135.4504.412, ПИ № 
10135.4504.410, ПИ № 10135.4504.409, ПИ № 10135.4504.390 и ПИ № 
10135.4504.408, в размер на 103 200,00 (сто и три хиляди и двеста) лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност без включен ДДС на 1 кв.м. 
възлизаща на 85,43 (осемдесет и пет лева и четиридесет и три стотинки) 
лева. 

1998-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД14029913ВН/22.12.2014г., Общински съвет –  Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ ПИ № 10135.4504.411 с площ 1 208 
кв. м., находящ се в гр. Варна, ж. к. „Владислав Варненчик“, ул. „Ниш“ № 
13, при граници на имота: ПИ № 10135.4504.407, ПИ № 10135.4504.419, 
ПИ № 10135.4504.415, ПИ № 10135.4504.414, ПИ № 10135.4504.413, ПИ № 
10135.4504.412, ПИ № 10135.4504.410, ПИ № 10135.4504.409, ПИ № 
10135.4504.390 и ПИ № 10135.4504.408. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7918/13.08.2014 г. 



Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 103 200,00 (сто и три хиляди и двеста) лева, без 
включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, в 
размер на 10 320,00 (десет хиляди триста и двадесет) лева. 

  Общински съвет – Варна утвърждава следните  
ТРЪЖНИ  УСЛОВИЯ: 

Съгласно чл.84 от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна за участие 
в търга с явно наддаване  участниците подават следните документи:   

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

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

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

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

условия; 
5. декларация по образец за извършен оглед на имота; 
6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
7. платежен документ за внесен депозит в размер на 10 320,00 (десет 

хиляди триста и двадесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 200,00 (двеста) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна.  

* Огледът се извършва до датата на провеждането на публичния 
търг, след представяне на документ за закупена тръжна документация. 

*  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 да издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
 
1999-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД14029848ВН/22.12.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с 
явно наддаване за продажба на общински поземлен имот № 682 
(шестстотин осемдесет и две), с площ 21 (двадесет и един) кв. м., находящ 
се в с. Константиново при граници: улица по регулация, улица „Христо 
Ботев“, улица по регулация, парцел VIII-82, в размер на 157 (сто петдесет и 
седем) лева, без ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. – 7,48 (седем лева и 
четиридесет и осем стотинки) лева, без включен ДДС. 

1999-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД14029848ВН/22.12.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост,  представляващ ПИ № 682 (шестстотин осемдесет и 
две), с площ 21 (двадесет и един) кв. м., находящ се в с. Константиново 
при граници: улица по регулация, улица „Христо Ботев“, улица по 
регулация, парцел VIII-82. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7949/24.09.2014г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 157 (сто петдесет и седем) лева, без включен 
ДДС.    

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 15,70 (петнадесет лева и седемдесет 
стотинки) лева при следните  

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
Съгласно чл.84 от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна за участие 

в търга с явно наддаване участниците подават следните документи: 
1. заявление по образец за участие в търга; 
2. ЕИК(за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани 

в Търговския регистър към Агенция по вписванията)– съдебно 
удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя(за 



юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност на физически лица(копие, заверено от 
участника); 

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

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

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

връзка с участието в търга;        
 7. платежен документ за внесен депозит в размер на 15,70 
(петнадесет лева и седемдесет стотинки) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 200,00 (двеста)лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна.  

* Огледът се извършва до датата на провеждането на публичния 
търг, след представяне на документ за закупена тръжна документация 

* 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 да издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
 
2000-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД14029926ВН/22.12.2014 г., Общински съвет – Варна 



одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ ПИ № 
10135.3515.1897 с площ 162 кв. м., находящ се в град Варна, ул. „Павел 
Милюков“ № 3, при граници на имота: ПИ № 10135.3515.1068, ПИ № 
10135.3515.955, ПИ № 10135.3515.1842, ПИ № 10135.3515.950 и ПИ № 
10135.3515.861, в размер на 22 080 (двадесет и две хиляди и осемдесет) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без включен ДДС на 1 кв. м. 
възлизаща на 136,30 (сто тридесет и шест лева и тридесет стотинки) лева. 

2000-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 
от ЗОС, чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД14029926ВН/22.12.2014 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, представляващ ПИ № 10135.3515.1897 с площ 162 
кв. м., находящ се в град Варна, ул. „Павел Милюков“ № 3, при граници 
на имота: ПИ № 10135.3515.1068, ПИ № 10135.3515.955, ПИ № 
10135.3515.1842, ПИ № 10135.3515.950 и ПИ № 10135.3515.861. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7938/24.09.2014 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 22 080 (двадесет и две хиляди и осемдесет) лева, 
без включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна цена, 
в размер на 2 208 (две хиляди двеста и осем) лева. 

  Общински съвет – Варна утвърждава следните  
ТРЪЖНИ  УСЛОВИЯ: 

Съгласно чл. 84 от НРПУРОИ на Общински съвет – Варна за участие 
в търга     с явно наддаване участниците подават следните документи:   

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

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

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

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

условия; 
5. декларация по образец за извършен оглед на имота; 
6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 



7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 208 (две 
хиляди двеста и осем) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 100,00 (сто) лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна.  

* Огледът се извършва до датата на провеждането на публичния 
търг, след представяне на документ за закупена тръжна документация. 

* 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 да издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 
 
2001-11. 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. № 
РД14011696ВН-005ВН/22.12.2014 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2015г.”, приета с Решение № 1940-10/37/19.12.2014г. на 
Общински съвет – Варна, както следва: Към точка 5. „Прехвърляне право 
на собственост по чл.15 от ЗУТ”, се добавя следния текст: 

- ПИ 10135.2515.9595, со „Ален мак”, гр. Варна. 
2001-11-1. 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. № РД14011696ВН-005ВН/22.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, 
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във 
връзка със сключване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ на 
27 кв.м ид.ч. от ПИ 10135.2515.9595, в размер на 1 140 лв. без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1(един) кв.м 42,22 лв.     



2001-11-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 
и ал. 5 от ЗУТ, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 34 от НРПУРОИ 
и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № РД14011696ВН-
005ВН/22.12.2014 г.,  Общински съвет – Варна упълномощава кмета на 
Община Варна да сключи предварителен договор за прехвърляне право на 
собственост като: 

- Община Варна, ще прехвърли на Руси Парашкевов Русев 
собствеността върху 27 кв.м ид.ч. от ПИ 10135.2515.9595, по кадастрална 
карта на гр. Варна, целият с площ 418 кв.м, с НТП „за второстепенна 
улица”, общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във 
връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА, непопадащи в улична регулация, 
включени в новообразувания проектен УПИ ХХІV-2075, кв.4, со „Ален 
мак”, гр. Варна, съгласно проект за изменение на ПУП–ПРЗ, приет на 
основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, с решение по т.11 от протокол № 5/18-
19.02.2014 г. на ЕСУТ при Община Варна, по одобрената по горе пазарна 
оценка. 

- В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде 
сключен след влизане в сила на Заповед за одобряване на изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-2075, кв.4, по ПУП-ПРЗ за имота, со „Ален мак”, 
гр. Варна. 

- В случай, че изменението на ПУП-ПРЗ не влезе в сила шест месеца 
след сключване на предварителния договор, се извършват нови оценки от 
независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови пазарни 
цени, въз основа на които се сключва окончателният договор за уреждане 
на имуществените взаимоотношения между Община Варна и Руси 
Парашкевов Русев.  

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 – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
2002-11. 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. № 
ОСИСД14002608ВН-005ВН/22.12.2014 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2015 г.”, приета с Решение № 1940-
10/37/19.12.2014 г. на Общински съвет – Варна, както следва: Към раздел 



ІІ, точка 5. „Прехвърляне право на собственост по чл.15 от ЗУТ”, се добавя 
следния текст: 

- ПИ 10135.5403.9734 и ПИ 109135.5403.4931, со „Боровец-юг”, 
гр.Варна. 

2002-11-1. 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. № ОСИСД14002608ВН-005ВН/22.12.2014 г., Общински съвет 
– Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител, 
отговарящ  на  изискванията  на  Закона за  независимите оценители,  във 
връзка със  сключване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ  
на 11 кв.м ид.ч. от ПИ 10135.5403.9734 в размер на 495 лв. без начислен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м 45 лв. и на 4 кв.м ид.ч. от ПИ 
109135.5403.4931 в размер на  180  лв. без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м 45 лв. 

2002-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от ЗУТ, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 34 от НРПУРОИ и 
по предложение на кмета на Община Варна с изх. № ОСИСД14002608ВН-
005ВН/22.12.2014 г., Общински съвет – Варна упълномощава кмета на 
Община Варна да сключи предварителен договор за прехвърляне право на 
собственост, като: 

- Община Варна, ще прехвърли на Кръстинка Филчева Филчева 
собствеността върху 11 кв.м ид.ч. от ПИ 10135.5403.9734, по кадастрална 
карта на гр. Варна, целият с площ 1 235 кв.м, с НТП „за второстепенна 
улица”, общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във 
връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА, непопадащи в улична регулация, 
включени в новообразувания проектен УПИ ХХVІ-4931,9734, кв.25, со 
„Боровец-юг”, на гр. Варна, съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, 
приет на основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ, с решение по т.20, протокол № 
9/19-20.03.2014 г., коригиран с решение по т. 34 от протокол № 12/15-
16.04.2014 г. на ЕСУТ при Община Варна, по одобрената по горе пазарна 
оценка. 

- Кръстинка Филчева Филчева, ще прехвърли на Община Варна 
собствеността върху  4 кв.м ид.ч. от собствения си недвижим имот, на 
основание нот. акт № 61, т. ІІ, рег. № 5763, дело № 244 от 2011г. и нот. акт 
№ 89, т. І, рег. № 2076, дело № 69 от 2013 г., представляващ ПИ 
109135.5403.4931,  по одобрена кадастрална карта за имота със заповед № 
КД-14-03-1450/05.06.2013 г. на Началника на СГКК-Варна, целият с площ 
2 739 кв.м., попадащи в улична регулация, съгласно ПУП-ПУР на со 
„Боровец-юг”, гр. Варна, одобрен с решение № 2134-8/21/24.03.2010 г. на 
Общински съвет – Варна, от които 3 кв.м ще се включат към ПИ 
10135.5403.9733 и 1 /един/ кв.м ще се включи към ПИ 10135.5403.9734, и 
двата имота - общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, 



във връзка с §7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА, по одобрената по горе 
пазарна оценка. 

- В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде 
сключен след влизане в сила на Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ ХХVІ-4931,9734, кв.25, со „Боровец-юг”, гр.Варна, съгласно ПУП-
ПУР на со „Боровец-юг”, гр. Варна, одобрен с решение № 2134-
8/21/24.03.2010 г. на Общински съвет – Варна.  

- В случай, че ПУП-ПРЗ не влезе в сила шест месеца, след сключване 
на предварителния  договор, се извършват нови оценки от независим 
оценител, а Общински съвет – Варна определя нови пазарни цени, въз 
основа на които се сключва окончателният договор за уреждане на 
имуществените взаимоотношения между Община Варна и  Кръстинка 
Филчева Филчева. 

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 – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 
2003-11. 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. № 
ОСИСД14001617ВН-005ВН/22.12.2014 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2015 г.”, приета с Решение № 1940-
10/37/19.12.2014 г. на Общински съвет – Варна, както следва: Към Точка 5. 
„Прехвърляне право на собственост по чл.15 от ЗУТ”, се добавя следния 
текст: 

    - ПИ 109135.5510.558, кв. Галата, район Аспарухово, гр. Варна. 
2003-11-1. 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. № ОСИСД14001617ВН-005ВН/22.12.2014 г., Общински съвет 
– Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, 
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във 
връзка със сключване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ на 
13 кв.м ид.ч. от ПИ 10135.5510.558 в размер на 500 лв. без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 (един) кв.м 38,46 лв.  

2003-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от ЗУТ, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 34 от НРПУРОИ и 



по предложение на кмета на Община Варна с изх. № ОСИСД14001617ВН-
005ВН/22.12.2014 г., Общински съвет – Варна упълномощава кмета на 
Община Варна да сключи предварителен договор за прехвърляне право на 
собственост като: 

- Община Варна, ще прехвърли на  Димитър Дачков Николов и 
Минка Иванова Николова собствеността, върху 13 кв.м ид.ч. от ПИ 
10135.5510.558, по кадастрална карта на гр.Варна, целият с площ 3 750 
кв.м, непопадащи в улична регулация, с НТП „за второстепенна улица”, 
общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с § 
7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА, включени в новообразувания проектен 
УПИ ХV-582,558, кв.34, по  плана на  кв. Галата, ул. „Фичоза” № 10, гр. 
Варна, съгласно проект за  изменение  на ПУП – ПРЗ, приет на основание 
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, с решение по т. 36 от протокол № 3/28,29.01.2014 г., 
коригирано с решение по т. 29 от протокол № 10/25,26.03.2014 г. на ЕСУТ 
при Община Варна, по одобрената по горе пазарна оценка. 

- В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост, ще бъде 
сключен след влизане в сила на Заповед за одобряване на изменение на 
ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-605 и УПИ V-606, кв. 34, по одобрен РП на кв. 
Галата със заповед №Р-65/28.09.1992 г. на кмета на Община Варна и 
обособяване на УПИ ХV-582,558, кв.34, по  плана на  кв. Галата, ул. 
„Фичоза” № 10, гр. Варна. 

- В случай, че изменението на ПУП – ПРЗ не влезе в сила шест 
месеца след сключване на предварителния договор, се извършват нови 
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и  
Димитър Дачков Николов и Минка Иванова Николова. 

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 – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 
 
2004-11. 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. № ЗАО17838/22.12.2014 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 59 м2 ид. части от  поземлен имот с идентификатор ПИ 
10135.3512.245 по КК и КР на район „Младост“, одобрени със Заповед № 
РД-16-84/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, целия с площ 285 м2, при граници 
на имота:ПИ 10135.3512.163, ПИ 10135.3512.164, ПИ 10135.3512.260, ПИ 
10135.3512.130,  с административен адрес, гр. Варна, ж.к. „Младост“, в 
размер на 7 800,00 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС 
на 1 м2, възлизаща на  132,20  лева. 

2004-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27,  по реда на чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № ЗАО17838/22.12.2014 г., Общински съвет 
– Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна „МЛАДОСТ 10“ ЕООД, ЕИК 201118092, със 
седалище и адрес на управление гр. Варна, представлявано от Красен 
Добрев Събев, чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, ж.к „Младост“, 59 м2 ид. части от  
поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.3512.245 по КК и КР на район 
„Младост“, одобрени със Заповед № РД-16-84/16.05.2008 г. на ИД на 
АГКК, целия с площ 285 м2, при граници на имота: ПИ 10135.3512.163, ПИ 
10135.3512.164, ПИ 10135.3512.260, ПИ 10135.3512.130 на съсобственика 
„МЛАДОСТ 10“ ЕООД, ЕИК 201118092, със седалище и адрес на 
управление гр. Варна, представлявано от Красен Добрев Събев 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6074/10.02.2011 г., вписан в книгите по вписванията на 
16.02.2011 г., том VІІІ, № 44, вх. регистър 2657,н. д. 1528. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 7 800  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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 
 
 
 
2005-11. 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. № АУ197918ВН-008ВН/22.12.2014 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: 

Общински съвет – Варна допълва т.2.2 „Имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост, чрез продажба 



на частта на Община Варна чл. 36 от ЗОС”  с недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, ж.к „Младост”, представляващ ПИ 10135.3512.1406, предмет на 
АОС № 7798/13.06.2014 г. 

2005-11-1. 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. № АУ197918ВН-008ВН/22.12.2014 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, представляващ 494  м2 идеални части от ПИ 
10135.3512.1406, целия с площ 1 844 м2, при граници на имота: ПИ с 
идентификатор 10135.3512.106, ПИ с идентификатор 10135.3512.104, ПИ с 
идентификатор 10135.3512.102, ПИ с идентификатор 10135.3512.100 с 
административен адрес, гр. Варна, ж.к „Младост”, в размер 29 800,00 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща 
на 60,33 лева. 

2005-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, 
т. 2 от ЗОС, чл. 27, по реда на чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № АУ197918ВН-008ВН/22.12.2014 г.,  
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността, между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна „ЕКСТРИЙМ ВАРНА” 
ООД, ЕИК 200004506, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул.” 
Константин Величков” № 12, ет. 2, представлявано от Даниела Божкова 
Рашкова, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, ж.к „Младост”, представляващ 494 м2 
идеални части от ПИ 10135.3512.1406, целия с площ 1 844 м2, при граници 
на имота: ПИ с идентификатор 10135.3512.106, ПИ с идентификатор 
10135.3512.104, ПИ с идентификатор 10135.3512.102, ПИ с идентификатор 
10135.3512.100 на съсобственика „ЕКСТРИЙМ ВАРНА” ООД, ЕИК 
200004506. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7798/13.06.2014 г. вписан в Служба вписвания – гр. Варна 
на 18.06.2014г., вх.рег. 12687, Акт № 148, том ХХХІ. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от  29 800  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 – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 
 
 



2006-11. 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 
изх. № АУ208471ВН-013ВН/22.12.2014 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Горазд” 
№ 11, представляващ 90,50 (деветдесет цяло и петдесет стотни) кв. м. 
идеални части от ПИ № 10135.51.10, целия с площ 181 кв. м., при граници 
на имота: ПИ № 10135.51.13, ПИ № 10135.51.12, ПИ № 10135.51.11, ПИ № 
10135.51.500 и ПИ № 10135.51.9, в размер на 21 300 (двадесет и една 
хиляди и триста) лева без включен ДДС при пазарна стойност на 1,00 кв. м. 
възлизаща на 235,36 (двеста тридесет и пет лева и тридесет и шест 
стотинки) лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7880/13.08.2014 г., вписан в Служба по вписвания на 
19.08.2014 г., вх. рег. №  18033, акт № 168, том XLVI, дело № 9654/2014 г.  

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарнa цена 
възлизаща на 21 300 (двадесет и една хиляди и триста) лева, без включен 
ДДС, на Атанас Балчев Йовев. 

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 – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 
 
 
2007-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от 

ЗОС, чл. 11 от НРПУРОИ, чл. 10 и чл. 42, ал. 1, т. 5 от  Наредба № 
4/14.09.2004 г. на МРРБ за Условията и реда за присъединяване на 
потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните 
системи, и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД14003118ПР-008ВНВН/20.01.2015 г.,  Общински съвет – Варна дава 
съгласие да се предостави за управление и техническа експлоатация на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД новоизграден 
инфраструктурен обект, на основание чл. 19, ал. 1, т. 4“б“ от Закона за 
водите, представляващ строеж: Водоснабдяване на група поземлени имоти 
в м. „Прибой 1“ от водомерната  шахта на пътя за хижа „Черноморец“ по 
пътя за почивна станция на циментов завод гр. Девня до крайно точка НПИ 
№1772 с гл. клон 1 и клонове 2 и 3 в землището на гр. Варна, кв. Галата“, 
въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № ДК-07-234/26.08.2005 



г., издадено от Началник РДНСК – Варна, изпълнен в съответствие с 
одобрените от 05.11.2001 г. проекти, Разрешение за строеж №13/28.02.2002 
г. издадено от главния архитект на район „Аспарухово“, със стойност на 
възложените строително-монтажни работи възлиза приблизително на  
20 500 лева с включен ДДС. 

 Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, по изпълнението на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2008-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и 

предложение на кмета на Община Варна изх. № 
РД15002340ВНВН/27.01.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
отдаде безвъзмездно на Черноморска Регионална Агенция за Управление 
на Енергията площите за изграждане на закрити обществени велопаркинги, 
по проект „MOBISEC – Мобилни инициативи за устойчиви европейски 
общности“, финансиран от ЕК и Община Варна, които от своя страна ще 
предоставят безплатна услуга на гражданите на гр. Варна по съхраняване 
на велосипеди, съгласно приложение, към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 8/ 

 
 
 
 
 
 
2009-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.84 от 

НРПУРОИ, във връзка с предложения от кмета на Община Варна с изх. № 
РД14024766ВН/20.10.2014 г. и изх. № РД14024766ВН-001ВН/27.01.2015  
г., Общински съвет – Варна коригира свое решение 1809-11-2/36/11, 
12.11.2014 г. както следва в частта „тръжни условия“ да се чете: 

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
1. заявление по образец за участие в търга; 



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

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

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

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

връзка с участието в търга;        
  7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 748 (три 
хиляди седемстотин четиридесет и осем) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 200,00 (двеста)лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 
 
 
  
 
2010-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.84 от 

НРПУРОИ, във връзка с предложения от кмета на Община Варна с изх. № 
РД14019411ВН/13.08.2014 г. и изх. № РД14019411ВН-001ВН/27.01.2015 г., 
Общински съвет – Варна коригира  свое решение 1798-11-1/36/11, 
12.11.2014 г. както следва в частта „тръжни условия“ да се чете: 

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
1. заявление по образец за участие в търга; 



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

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

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

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

връзка с участието в търга;        
 7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 094 (хиляда 
деветдесет и четири)  лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 200,00 (двеста) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 
 
 
 
 
2011-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.84 от 

НРПУРОИ, във връзка с предложения от кмета на Община Варна с изх. № 
РД14020251ВН/21.08.2014 г. и изх. № РД14020251ВН-001ВН/27.01.2015 г., 
Общински съвет – Варна коригира  свое решение 1801-11-2/36/ 
11,12.11.2014 г. както следва в частта „тръжни условия“ да се чете: 

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
1. заявление по образец за участие в търга; 



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

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

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

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

връзка с участието в търга;        
 7. платежен документ за внесен депозит в размер на 900 
(деветстотин) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 200,00 (двеста) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане:44 70 
00, при „Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 

 
 
 
 
 
 
 

2012-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, връзка с писмо 
вх. № РД15002119ВН/24.01.2015 г. от Елица Баракова – Изпълнителен 
директор Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и по 
предложениe на кмета на Община Варна с изх. № РД15002119ВН-
001ВН/03.02.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за изграждане 
на жилища с дарителски средства, за настаняване на пострадалите от 
бедствието на 19.06.2014г. в кв. Аспарухово, върху следните имоти 
общинска собственост: 

- Поземлени имот с идентификатор 10135.5502.569, с площ 265 кв.м., 
гр. Варна, ул. „Манастирска“ № 5 предмет на АОС № 7287/2013г. 



- Поземлени имот с идентификатор 10135.5502.571, с площ 389 кв.м., 
находящ се в гр. Варна, ул. „Манастирска“ № 3, предмет на АОС № 
7286/03.01.2013г; 

- Поземлени имот с идентификатор 10135.5502.572, с площ 424 кв.м., 
гр. Варна, ул. „Манастирска“ № 1, предмет на АОС № 7285/2013г; 

- Поземлени имот с идентификатор 10135.5504.386, с площ 433 кв.м., 
гр. Варна, ул. „Балатон“ №22, предмет на АОС № 980/1999г; 

- Поземлени имот с идентификатор 10135.5504.509, с площ 555 кв.м., 
гр. Варна, ул. „Чонгора“ № 8,  предмет на АОС № 978/1999г; 

- Поземлени имот с идентификатор 10135.5504.273, с площ 749 кв.м, 
гр. Варна, ул. „Чонгора“, предмет на АОС № 979/1999г; 

- Поземлени имот с идентификатор 10135.5503.402, с площ 235 кв.м, 
гр. Варна, ул. „Найчо Цанов“ № 34, предмет на АОС № 1469/1999г; 

- Поземлени имот с идентификатор 10135.5503.398, с площ 606 кв.м., 
гр. Варна, ул.  „Маркови кули“, предмет на АОС № 1061/1999г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 



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 
№ 39 

от заседание, проведено на 04.02.2015 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителите Община Варна, 
за участие в Общото събрание на акционерите на „Овергаз Изток“ АД и 
Общото събрание на “Асоциация по В и К”. 

 
Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 

  
     
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

2013-12. 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 
писмо № РД15002026ВН/23.01.2015 г. от Изпълнителния директор на  
„ОВЕРГАЗ ИЗТОК” АД, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на акционера Община Варна – общинския съветник Петър 
Николаев Липчев, да участва в Общо събрание на акционерите на 
„ОВЕРГАЗ ИЗТОК” АД, което ще се проведе във връзка със започната 
процедура по преобразуване чрез вливане по смисъла на чл.262 от ТЗ на 
„Овергаз Север“ ЕАД, „Овергаз Юг“ АД, „Овергаз Запад“ АД и „Овергаз 
Изток“ АД /вливащи се дружества/ в „Софиягаз“ ЕАД /приемащо 
дружество/ и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 
община Варна по въпросите за одобряване Договора за преобразуване 
/чрез вливане/, вземане на решение за преобразуване чрез вливане на 
дружеството в „Софиягаз“ ЕАД, вземане на решение за прекратяване на 
дружеството без ликвидация вследствие на вливането, одобряване на 
промени в Устава на приемащото дружество, както и по всички други 
въпроси, включени за разглеждане в дневния ред на събранието. 

2013-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на „ОВЕРГАЗ ИЗТОК” АД, представителят на акционера 



Община Варна общинския съветник Петър Николаев Липчев, на 
следващото заседание на Общинския съвет – Варна да  внесе писмен 
доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
2014-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 6 от ЗМСМА и чл. 198е от Закона за водите, и във връзка с писмо с № 
РД15003158ВН/04.02.2015г. от Областен управител на област с 
административен център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава, 
при невъзможност на кмета на община Варна да присъства, представителя 
на община Варна – общинския съветник Николай Лалев Дочев, да 
участва в Общото събрание на “Асоциация по В и К” в област с 
административен център – Варна, което ще се проведе на 16.02.2015 г. от 
14:00 часа, и да гласува по посочените в предварително обявения дневен 
ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния отчет 
за дейността на “Асоциацията по В и К” в област Варна” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна.  

2014-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
“Асоциация по В и К” в област с административен център – Варна, 
представителят на община Варна общинския съветник Николай Лалев 
Дочев, на следващото заседание на Общинския съвет – Варна да внесе 
писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/     



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 
№ 39 

от заседание, проведено на 04.02.2015 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 
съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г. 
 

                       Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС
   

       
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

2015-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 
и във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността 
на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински 
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.07.2014 г. – 31.12.2014 г.”, 
съгласно приложение № 1 към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

  



 
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 
№ 39 

от заседание, проведено на 04.02.2015 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

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

 
Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

2016-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 
т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК 
„Младежки дейности и спорт”, общинският съветник Тодор Иванов 
Мутафов. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 

2017-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 
т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ВрК 
„Структури и общинска администрация”, общинският съветник Таня 
Петкова Парушева.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 

 
 



 
2018-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, 

т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ВрК 
„Структури и общинска администрация”, общинският съветник Андрей 
Николаев Василев.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 

  



 
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 
№ 39 

от заседание, проведено на 04.02.2015 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 

 
Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 

 

 

 

  Общински съвет – Варна няма решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
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