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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

Иван ЛУКОВ 
Имате думата колеги. Само да ви зачета, има постъпило едно 

предложение, една молба от Маргарита Атанасова, има молба за отправяне 
на няколко въпроса. Съгласно нашия регламент, като минат общинските 
съветници да си зададат въпросите ще Ви дам думата, г-жо Атанасова. 

Г-н Джагаров, заповядайте. 
 

Николай ДЖАГАРОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете. Г-н кмете, на 

предното заседание Ви зададох въпрос относно ремонта на ул. „Княз Борис 
I“, където Ви зададох въпроси - сумата на договора, има ли анекси към 
договора, увеличена ли е сумата, коя е фирмата изпълнител, какъв е срока 
за изпълнение, кой от администрацията управлява ремонта. Съгласно 
ЗМСМА Вие трябваше да ми отговорите до днес, но това не се случи. Пак 
го поставям въпроса. 

Втори въпрос – вече за шести път питам какво стана с проекта за 
нова библиотека в град Варна. Трета година откакто е взето решение на 
общинския съвет и няма движение по въпроса. Съгласно ЗМСМА 
администрацията и в лицето на кмета трябва да изпълнява решенията на 
общинския съвет. За съжаление аз виждам, че Вие не ги изпълнявате. 

Трети въпрос – след построяването на тласкателя на „Акациите“ 
беше прокаран тръбопровод по ул. „Никола Вапцаров“, две години от как 
тази улица всеки месец пропада на три или четири места. Въпросът ми е 
кой отговаря за възстановяването на улицата и кога ще спрат тези 
пропадания. Вие като администрация санкционирал ли сте изпълнителя 
или не сте? Благодаря. 

 

Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Г-н Темелков, след това г-н Костадинов. И после г-н 

Липчев и г-н Бояджиев. 
 

Станислав ТЕМЕЛКОВ 
Г-н Портних, във връзка с предно мое питане във връзка с 

незаконното строителство в „Аспарухово“, във връзка със събитията в 



„Аспарухово“, които бяха питам за пореден път – какво се прави с 
незаконните цигански къщи в „Аспарухово“, както във „Владиславово“, 
така и в „Максуда“. В тази връзка предприети ли са някакви действия и 
очаквам разбира се отговор, в който да се предприемат някакви действия, 
защото не трябва да чакаме някакви ситуации, както се получиха в 
„Аспарухово“. Благодаря. 

 

Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря. Г-н Липчев, заповядайте. 
 

Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми г-н кмете, понеже предстои на приемем общия 

устройствен план на ж.к. „Чайка“, искам да задам следния въпрос – има ли 
урегулирани поземлени имоти, за които има съставени актове за публична 
държавна собственост и актове за публична общинска собственост,  и те да 
са включени в общия устройствен план като имоти за жилищно 
строителство. Благодаря ви. 

 

Иван ЛУКОВ 
Г-н Бояджиев. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
Уважаеми съграждани, колеги, г-н кмете. Пътят „Златни пясъци“ – 

Варна е застроен в края на 60-те години, в началото на 70-те години, като е 
проектиран и е изпълнен като такъв, като един от първите скоростни 
пътища в Република България. Твърдя това, тъй като главен инженер на 
пътно управление по това време е баща ми, Симеон Бояджиев. В момента 
по целия път има навсякъде наслагани табели ограничаващи скоростта до 
60 км., което изключително много затруднява движението по северната 
тангента излизаща от града ни, изключително интензивно е това движение, 
затова моля за Вашето съдействие това нещо да бъде до колкото е 
възможно премахнато, ограничителните табели от 60 км., които до преди 
два месеца преди да бъдат въведени новите правила за работа на 
патрулките имаха някакъв социален ефект върху семейства на катаджиите, 
които чакаха зад борчета или на ускорителните ленти. Този път, отново 
казвам е бил направен именно за такава скорост, има ускорителни ленти, 
има подлези от икономическия университет до Т-образното кръстовище, 
които са през 350 – 600 м., средно са били смятани 500 м. Задавам този 
въпрос именно преди летния сезон, когато трафика става още по-
интензивен по северната тангента и това ще допринесе както за по-
олекотеното придвижване на гражданите, така и за по-малко вредни 
емисии. 

Пак в същия район от района от дървения мост до Т-образното 
кръстовище в момента само в едната посока се движи № 409, което 



затруднява придвижването на възрастни хора и деца, които ходят на 
училище, за около два часа те трябва да се прехвърлят в другото платно, 
където да изчакат единствения автобус, който идва до Варна. Затова моля 
също така за Вашето съдействия да бъде преразгледано натоварването на 
автобусните линии и именно на линия № 409. 

Третият ми въпрос е – всички сме свидетели на огромните 
инфраструктурни проекти, които в момента се изпълняват, но сме 
забравили цялото северно крайбрежие, като започнем от „Бриз“, „Св. 
Никола“, „Манастирски рид“, „Евксиноград“, „Бялата чешма и дъбравата“, 
всичките тези райони са с много разбита инфраструктура, моля да 
отговорите кога предвиждате евентуално при Ваш втори мандат и с какви 
средства да се ремонтира тази инфраструктура. Мисля, че това е важно за 
варненци. Ще Ви помоля в част от Вашите брифинги да отговорите на част 
от моите въпроси, а и като стана на въпрос, че всъщност тези наши 
съграждани си плащат данъците към „Местни данъци и такси“, а всъщност 
ползват една ужасна инфраструктура, искам да задам още един 
допълнителен въпрос – чия е била гениалната идея да се искат от 
лечебните заведения средства чрез съдия – изпълнители при положени, че 
те не са си платили данъка сгради? Не беше ли по-нормално от страна на 
администрацията да потърси контакт с нашите управители вместо тези 
средства да влизат от общинските лечебни заведения в сметките на 
съдебните изпълнители. Аз говорих с някои от нашите управители, 
половината са си платили, половината – не, но моля за Вашето съдействие 
това нещо да бъде извършено, съответно лечебните заведения те явно ще 
си платят данък сгради, но нека да не минават процедурата през съдебен 
изпълнител, защото тези средства могат да отидат за закупуване на 
техника или медикаменти за обслужване на самото лечебно заведение, 
като нашата група ще направи предложение в бъдеще лечебните заведения 
да бъдат освободени от данък сгради по същия начин, както са освободени 
от данък сгради църковните имоти. Благодаря за вниманието. 

 

Иван ЛУКОВ 
И аз благодаря. Г-н Костадинов, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, моите въпроси са 

четири. Бяха по-малко, но сесията се забави и поради тази причина сега 
трябва да ви занимавам с някои неща, които принципно трябваше да са 
решени вече. 

Ще започна с един въпрос, който е свързан с провеждането на едно 
инфраструктурно мероприятие на територията на район „Владислав 
Варненчик“ – става дума за изграждане на осветление в най-северната част 
на района около блоковете 61, 63 и 68. Там още в края на 2013 г. на 
проведени събрания на етажната собственост всички собственици са 



казали и са изявили своето желание, че искат да се изгради такова 
осветление, каквото никога преди това не е съществувало, защото през 
нощта мястото е абсолютно недостъпно и с оглед на това, че и съвсем 
наблизо се намира циганската махала на „Владиславово“ е изключително 
опасно за достъп. Поради тази причина те са отправили своето 
предложение към администрацията на кмета още в началото на 2014 г., 
като техните събрания са от 15.12.2013 г. От тогава до сега обаче отговор 
няма. Така че въпросът ми е кога ще бъде изградено осветлението в тази 
част на „Владислав Варненчик“. 

На второ място, един въпрос свързан с ремонта на центъра. Както е 
добре известно ремонта върви, по време на ремонта бяха открити 
археологически находки, което едва ли би трябвало да е изненада за някой, 
с оглед на това, че нашия град е на повече от 2500 години. И поради тази 
причина би трябвало още в самия проект да е заложено интегрирането на 
тези находки в бъдещия вид на градския център. За съжаление това не е 
предвидено, тук е момента да напомня и това че и без находките, които 
сега се откриха в района на „Св. Николай“ имаме находки, които са 
открити още при първата реставрация на центъра в края на 70-те и 
началото на 80-те години. И те са в трагично състояние. Една от така 
наречените малки археологии на центъра беше направо унищожена по 
време на този сега в момента ремонт, а лапидариума, който беше изграден 
в близост до нея вече го няма. Въпросът ми е – възможно ли е и какво 
трябва да бъде направено, за да могат да бъдат интегрирани тези находки в 
градската среда така, както е направено във всеки един нормален 
европейски град с минало повече от 120 – 130 г. Пак повтарям, Варна има 
минало на 2500 и е един от най-старите европейски градове, от първите в 
югоизтока. В тази връзка искам да се обърне и специално внимание върху 
режима на опазване на находките в момента, които буквално пред очите ни 
се разрушават и унищожават по един изключително груб и вандалски 
начин. 

На следващо място – с решение на Министерски съвет от миналата 
година беше премахнат режимът за охрана на всички музеи, учреждения 
на културата, галерии, които бяха под по-специален охранителен режим и 
се охраняваха от органите на МВР. Решението няма да го коментирам, 
изключително безумно е, а в нашите музеи има ценности, които са за не 
милиони, а милиарди. Един от тези музи е варненския музеи, който е с 
втория по големина фонд в страната и един от най-големите в Европа. Той 
в момента обаче е принуден, заради това решение на Министерския съвет 
да дава годишно около 80 хил. лв. и това е минимална цена за охрана на 
всичките си обекти. Както се сещате охраната не се извършва от кой знае 
колко големи професионалисти, от пенсионирани хора, които нощно време 
лично аз нито съм сигурен, че биха извършвали достатъчно добре своите 
задължения. Въпросът е били могла общината да направи необходимото, 



за да се поеме тази охрана от органите на общинската полиция? Което не е 
прецедент, в някои градове в страната, като на-пример Стара Загора това 
вече е направено и зависи изцяло и единствено от добрата воля на 
общината. По този начин освобождавайки ресурси, които никак не са 
малко – 80 хил. лв. повтарям на този етап, музеят може да извършва 
съвсем спокойно своите дейности и да провежда разкопки без да се налага 
да търси допълнително финансиране. 

Последен въпрос – миналата година, точно по това време едно 
читалище във Варна, което е с тригодишна история, читалището се казва 
„Ясна поляна“, подава молба за жилище, т.е. не за жилище извинявайте, а 
за помещение което да бъде използвано за развитие на нуждите на 
читалището. Тази молба не е разглеждана, съответно знаете по нашия 
кодекс, след като не е получен отговор въобще се смята, че отговорът е 
отрицателен, въпреки това от читалището настояват и подават отново 
молба. Помещения има, едно от тях е бившето помещение на читалището 
„Сабахатин Али“. Това читалище, заради неизпълнение на свои 
задължения към общината е лишено от правото да ползва имота, въпреки 
това подаде миналата година заявление, то беше отхвърлено. Сега обаче 
предстои да гледаме отново същото това предложение. Налага се и се 
набива на очи следния извод – при две читалища, едното читалище „Ясна 
поляна“, а другото е читалище „Сабахатин Али“, общината проявява 
предпочитания към второто читалище, при условие че пак повтарям – то 
вече веднъж е санкционирано заради това, че не е изпълнило своите 
задължения към общината и заради това е лишено от правото да продължи 
договора си с общинската администрация. Въпросът ми е и настоявам за 
отговор между другото, защото точката се казва „Питания и отговори на 
питания“, обаче те от последните две години е по-скоро само „Питания“, 
без отговори. Въпросът ми е кое точно налага и каква е целесъобразността 
за вземането на това решение и предложение към нас общинските 
съветници? Благодаря. 

 

Иван ЛУКОВ 
Г-жа Карапетян поиска думата. След това г-жа Такева. Колеги, 

съгласно регламента ще ви моля да се включите в рамките на петте 
минути, които са по правилник.  

 
Марина КАРАПЕТЯН 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Портних, уважаеми колеги. 

Аз ще бъда много кратка, ще се включа в петте минути. Първият ми 
въпрос е в следствие на мой писмен въпрос зададен към екипа на проект, 
подготовка и изпълнение на Проект за развитие на инфраструктура за 
отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, Община Варна. 
Съвсем накратко, след бедствието в кв. „Аспарухово“ работната група, 
която беше създадена да обследва ситуацията поиска от „Гео защита – 



Варна“ справка за съвременните свлачища на територията на Община 
Варна. На първо място беше посочено този път И-9, на който се предвижда 
да се изгради, да се разшири всъщност съществуващата пречиствателна 
станция на „Златни пясъци“. Аз зададох въпрос, на който не можах да 
получа пълна представа и сега ще попитам наново, още повече че на 8-ми 
март тази година по БТВ беше излъчен един репортаж за много 
притеснителен относно червената зона по северното Черноморие. В този 
репортаж имаше гледни точки на експерти от Община Варна, затова искам 
да попитам кратко, ясно и точно – тези терени червена зона ли са? Това 
свлачищна зона ли е? Тъй като обяснението беше, че ние сега проектираме, 
това е един проект, после на втория етап ще правим друг проект и 
евентуално тогава ще поискаме разрешение от Министерството на 
регионалното развитие. Ако това е червена зона, за да строим там каквото 
и да било, ние трябва да имаме разрешение от Министерството на 
регионалното развитие. Такова към момента се оказва, че ние нямаме. 
Питам не защото искам да възпрепятствам какъвто и да било проект. 
Напротив, това е един много важен проект, който трябва да стане. 
Въпросът ми е на всяка цена ли ще го правим и ако след време се случи 
нещо и този път тръгне нали, защото това е свлачище явно, какво ще 
правим. Тогава пак ли ще кажем „е ми това е природа, ние не можем да 
противодействаме“? Тъй като в този репортаж имаше различни гледни 
точки, до колкото разбрах предстои в момента проверка от Министерство 
на регионалното развитие и на „Гео защита“. Там се наблегна на частните 
инвеститори как видите ли нали терените били укрепвани, имало решения, 
разрешения от Министерство на регионалното развитие. И в един момент 
тия сгради падат. Идеята ми е какво Община Варна би направила, за да 
предотврати и искам мнение на експертите – там червена зона ли е, не е ли. 
И пак казвам, това го правя единствено идеята да предотвратим 
последващо бедствие. 

Освен това само искам да добавя, в отговора който получих от инж. 
Златка Танева ми беше написано, че възложената по наше искане 
предварителна оценка за съответствие от дирекция „ИИБ“ при Община 
Варна все още не е окомплектована, това беше лятото. Само да помоля, 
предполагам че вече има такава оценка по първия етап, да ми я 
предоставите. 

Вторият ми въпрос е към кмета на район „Аспарухово“, г-н Николов 
– мисля че беше там на оная врата. Въпросът ми е само към това районно 
кметство, тъй като от там имам сигнал. За целия мандат колко конкурса 
бяха проведени в район „Аспарухово“ за длъжности, които изискват такъв. 
Имам предвид директор на дирекция, имам предвид секретар на кметство, 
след като беше освободена позицията. 

И една препоръка, ако може – не знам дали ме чува г-н Николов. 
Когато решите да разкопавате улиците в „Аспарухово“ и в „Галата“ с идея 



да се запълват дупките, ако е възможно не го правете преди да сте 
поискали справка за метеорологичните условия в следващите поне един – 
два дни напред. Какво се случи – преди, началото на месец март, когато 
беше обявен код жълто, разкопаха улиците в „Аспарухово“ и в „Галата“, за 
да пълнят дупките, още мисля дори на същия ден заваля дъжд и в рамките 
на три седмици тези дупки така си стояха, а през това време имаше и добри 
дни. Това може би е въпрос на некомпетентност, въпрос на несъобразяване 
с условията, но при всички случаи това вреди на хората, които живеят в 
тия квартали. Единствена полза имат вулканизаторите и автосервизите. 
Благодаря ви. 

 

Иван ЛУКОВ 
Г-жа Такева, заповядайте. 
 

Светлана ТАКЕВА 
Уважаеми г-н кмет, господа заместник – кметове, г-н председател, 

уважаеми колеги, варненци. Имам един единствен въпрос и той е свързан с 
нещо, което за около две – три седмици успя да разбуни духовете сред 
хората занимаващи се с изкуство и култура. Става въпрос за един 
меморандум, който сте разписал и който в една от своите части упоменава 
следното, че Община Варна се ангажира с частично финансиране на трети 
етап от един фестивал, за който бяха поискани 300 хил. евро от бюджета на 
Община Варна. Благодарение на разума, който проявиха някои от колегите 
в комисиите това днес няма да се гледа като точка от дневния ред, но тъй 
като меморандума е факт и Вие сте го разписал, безспорно общината е 
поела някакъв финансов ангажимент, който не става ясен въпреки че три 
пъти по време на комисия помолих за становище на администрацията. 
Моля Ви за писмен отговор във връзка с финансовия ангажимент, във 
връзка с точката в меморандума, в която пише, че Община Варна се 
ангажира с частично финансиране на трети етап. Т.е. полуфинален, 
финален и гранд – финален във Варна. Това са трите големи концерта, за 
които ставаше въпрос, че ще бъдат реализирани по повод празника на 
града. Благодаря ви. 

 

Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Други колеги? Заповядайте, г-н Вичев. 
 

Януарий ВИЧЕВ 
Уважаеми г-н кмете, колеги. Моят въпрос е свързан с пътя за 

„Виница“, който вече три – четири месеца нищо не се прави във връзка с 
пропадането на пътя. Моят въпрос е кога ще започнат ремонтните и 
възстановителни действия на този така важен за варненци път. Благодаря. 

 

 
 



Иван ЛУКОВ 
Други колеги, които имат желание да зададат въпрос? Няма от 

общинските съветници. Както казах и в началото, две заявления са 
постъпили в дирекция „Канцелария на Общински съвет“ – едното е от 
Маргарита Атанасова и другото е от Дияна Тодорова Начева. И двете са 
сходни, но става въпрос за Каменар. .. Да, аз казвам в момента тези, които 
писмено са подали заявления, че искат да зададат въпрос. След това е г-н 
Радев. Заповядайте, г-жо Атанасова. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Засичам си времето, за да не ми правите забележка. 
 
Иван ЛУКОВ 
И аз го засичам. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Да. Така. Уважаеми г-н председател, обръщам се към Вас и обръщам 

се към кмета на Община Варна, г-н Иван Портних. Задавам следните 
въпроси, дами и господа, нямам време на всички да ви кажа уважаеми, 
така но го приемете, че съм го казала. Така. Въпросите ми са следните – 
защо лицето Филип Щерев, който е управител не на един, а на два дома 
„Гергана“, уличен в множество корупционни сделки, с последното 
становище на АСП агенцията, взимания на пари системно от живущите, 
нанасяне на побой на живущите, там са стигнали до самоубийства, за 
които вие дори не сте разследвали всичко това, продължава да се крие това 
лице, взима си болничен, бил получил високо кръвно. Мене тая работа не 
ме интересува, 80 % от населението е с високо кръвно налягане. Ако всеки 
започва да си взима, а той ще ми урежда неговите си неща, на къде отиват 
нещата? Толкова много пари са прибрали. Става въпрос не за 100 лв., не за 
200 – става въпрос за хиляди левове, които са дарени от хора. По 50 хил., 
по 100 хил. Тези пари са изчезнали яко дим. Моля ви се вземете си 
справката. Аз съм я качила в моето движение, ще я видите, има я там. 

Следващият ми въпрос е, искам само да ви кажа, че на тая хранилка в 
тая община станаха много тия тюфлеци, които са се намърдали. Така. 
Следващия ми въпрос към г-н Иван Портних – защо не е обявен конкурс за 
управител на каменарския приют, а е назначена г-жа Нели Георгиева, 
която фактически се води на двете места, след като той е подписал 
правилник за каменарския приют. Осем часов работен ден за управител. 
Така. От там насетне тя осем часа не ги оползотворява там, тука си работи 
осем часа, когато може там отиде, за четири часа и т.н. Пак две заплати. 
Така. Следващото – четири човека са допълнително към общинския приют. 
Питам защо. Дадохме достатъчно внимание сме обърнали, дали сме 
толкова евтино. 2000 лв. ще струва един компютър със сървър, който е 



включен тук в Община Варна да се наблюдава, един само ви трябва горе 
това. Какви са тия четири места. 

Следващия въпрос – така, какво става с градинките, за които 
вземахте решение, че трябва да се направят. Пак ли трябва да ви събера от 
майките по 1500 – 1800 подписа и да ви ги входирам тука, и да извикам 
майките с количките? В „Младост“ нищо не се прави, а вие сте ги 
входирали тия пари, те са дадени. Питам кога ще се озеленява. Това са 
моите въпроси. Така. Точна съм. 

 
Дияна НАЧЕВА 
Дияна Начева се казвам, СНЦ - право на живот по закон … 
 
Иван ЛУКОВ 
Колеги, запазете .. Момент. ..  
 
Дияна НАЧЕВА 
Благодаря. 
 
Иван ЛУКОВ 
След едно такова емоционално изказване е необходимо малко да се 

успокои залата. .. Имаме правилник, г-жо Атанасова. 
 
Дияна НАЧЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми общински 

съветници и граждани. Аз имам един такъв въпрос във връзка с 
предложението за увеличаване щатните бройки на приюта. Искам да 
напомня, че на Десетото заседание на Общински съвет е взето такова 
решение за увеличаване с пет щатни бройки и въпросът ми е свързан 
именно с тези пет щатни бройки тогава, които са отпуснати. Искам да знам 
защо тези пет щатни бройки, които се водят към дейност „ОПБК“ не се 
помещават на територията на Каменар, след като не са пряко подчинени на 
управителя на приюта, какви са структурите и кои са структурите в 
общинската администрация, които водят отчетността на работата на 
звеното. Също така искам да знам при положение, че това звено винаги се 
придружава по време на проверки от общински полицаи, защо въобще тази 
дейност по проверките не се прехвърли към „Общинска полиция“ и тези 
бройки, които са отпуснати въпросните пет бройки не бъдат отпуснати 
например за нови екипи в приюта, защото несъмнено има нужда. Също 
така и автомобила, който се управлява от г-н Иван Радев в звеното – опел 
„Комбо“ 0753, мога да го цитирам, той е дарение от „Аутомотор“ и е даден 
за дейност „ОПБК“ – Каменар, специализиран автомобил за превоз на 
животни – искам да знам защо се управлява от звеното при положение, че 
те нямат правомощие да конфискуват животни. В общи линии това е. 
Благодаря. 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря. И г-н Радев, заповядайте. Има ли микрофон, ако обичате 

един микрофон да му дадете на г-н Радев. 
 
Радко РАДЕВ 
Добър ден на всички, казвам се Радко Радев, председател на 

„Дружество на инвалидите – Варна“. В момента ще говоря от името и на 
колеги, които са тука до мене, по един въпрос, който не е въпрос, а 
благодарност която я отправяме към Община Варна и Общински съвет – 
Варна, за това че във Варна, аз го казвам, защото много години се движа в 
такива среди, за първи път се прави. Обхващат се всички инвалиди, 
говорим за тъй наречените в момента преференциални цени в градския 
транспорт. Аз ще го кажа на български – намалени цени на картите. Много 
разговори се водеха, много събеседвания, спорове, в края на краищата 
нещо стана. Да, има и недоволни, искат както винаги да бъде без пари. Без 
пари обяд няма. Някой трябва да го плати. Ние трябва да си платим нашия 
дял, а държавата, в момента общината – другия дял. Благодаря много, 
защото има и допълнение, отнася се за всички инвалиди и за всички 
придружители на хора, които са с чужда помощ. Това може би дали го има 
във Варна, във Варна аз знам, че го няма за сега, но в България може би го 
няма. Благодаря много на всички. Много труд се хвърли, остана 
последната права - да гласуват общинските съветници тоя проект да стане 
реалност. Въпрос, сега г-н Портних няма да се смее, защото ще кажа нещо 
друго. Въпросът ми е такъв – минахме целия път, както каза д-р Янко 
Станев – реда е такъв, ние го изпълнихме, имаше комисия една, две, три, 
минахме на сесия, говорим за два специализирани автобуса за хора с 
увреждания. Обяви се и конкурс, тоя конкурс обаче аз го загубих и реших 
да не се обаждам, но това което сега един от вашите съветници каза – 
парите, които трябва да се дадат за тоя концерт нали ни притесняват, 
защото там става за много десетки, стотици хиляди лева, а може би и евро. 
А за нас общината трябва да отдели към 200 хил. лв. да купят два 
микробуса. Разбирате ли? Концерта ще посетят 1000 - 2000 човека, а ние 
хората с увреждания, които ползваме такъв транспорт сме няколко пъти 
повече от тях. Освен това транспорта, който ние ползваме няма да бъде за 
час или два, а ще бъде за 10, а както старите микробуси – за 15 години. 
Трябват ни. Все пак искам да разбера. Аз съм сигурен, че ще ги има. Искам 
да разбера кога ще ги има. Благодаря ви за вниманието. Пак казвам – д-р 
Радев, „Дружество на инвалидите – Варна“. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря. Може би трябва да бъде намален малко микрофона. Става 

микрофония. Колеги, не виждам други желаещи за въпроси. Кмета на 
Община Варна е тук, заповядайте г-н кмете, давам Ви думата за отговор. 

 



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

съветници, уважаеми съграждани. Благодаря на всички за конструктивните 
запитвания. Естествено ще се възползвам от правото писмено да отговоря 
не за друго, а защото днеска предстои наистина важна сесия, в която 
трябва да бъдат взети няколко важни за развитието на града решения. 
Апелирам към всички за конструктивно отношение, особено що касае 
решенията свързани с функционирането и дейността на „Градски 
транспорт“, защото ще напомня, че в действителност в рамките на този 
проект сме в процес на усвояване на европейски средства в размер над 100 
млн., т.е. една изключително сериозна подкрепа за развитието на 
обществената услуга градски транспорт в град Варна, така че моля 
наистина конструктивно да бъде подходено и да не изпадаме в субективни 
съждения по темата. Ще бъда готов да отговоря на всякакви въпроси 
свързани с тази точка, но се надявам в крайна сметка да излезем с едно 
добро решение за града ни. 

От всички въпроси ще отговоря обаче на г-н Радев в момента – пет 
микробуса се очаква да получат инвалидите във Варна, за два от тях е 
преминала процедурата и предстои подписване на договори и вече срок на 
доставка. За другите три в действителност вървят процедури – да, за 
съжаление нали има го това, че не можем да ги прескачаме и някакъв срок 
трябва да изчакаме, но в крайна сметка петте микробуса съвсем скоро ще 
бъдат на ваше разположение и в услуга на хората, които имат нужда от 
това. 

Пожелавам ползотворна работа на днешния Общински съвет, на 
днешната сесия на общинския съвет. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
И аз Ви благодаря, г-н кмете. Колеги, наистина ни предстои много 

важна точка по „Собственост и стопанство“, така че предлагам да не губим 
много време и да продължаваме напред по дневния ред, който преди малко 
го гласувахме. 

Втора точка от дневния ред. 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ИВАН ЛУКОВ/ 
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ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Собственост и стопанство” относно: 

(1) – даване на съгласие за продажба на недвижим имот собственост 
на „Спортен комплекс Варна“ АД. 

(2) – актуализация на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“. 

(3) – даване на съгласие за бракуване на автомобил марка „ДЕУ 
НУБИРА“ и продажба на автобус „ИВЕКО 40-10“, собственост на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(4) – даване на съгласие за бракуване на автомобил марка 
„Мерцедес“ 250Д, собственост на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД. 

(5) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Окръжен съд - Варна върху имот, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 108. 

(6) – вземане на решение за безвъзмездно придобиване в собственост 
на Община Варна на недвижими имоти – публична и частна държавна 
собственост, находящи се в гр. Варна, м-ст „Разсадника“. 

(7) – вземане на решение за безвъзмездно придобиване в собственост 
на Община Варна на недвижими имоти – частна държавна собственост, 
находящи се в гр. Варна, ПЗ „Планова“. 

(8) – вземане на решение за безвъзмездно придобиване в собственост 
на Община Варна на недвижими имоти – частна държавна собственост, 
находящи се в гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7. 

(9) – вземане на решение за безвъзмездно придобиване в собственост 
на Община Варна на недвижим имот – частна държавна собственост, 
находящ се в гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Албатрос“. 

(10) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в гр. Варна, бул. „Република“, Закрит 
басейн „Делфини“.  



(11) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 39-А. 

(12) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в гр. Варна, кв. „Виница“, „База за конен 
спорт – юг“. 

(13) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в гр. Варна, бул. „Приморски“, спортен 
комплекс „Приморски“. 

(14) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в гр. Варна, жк „Младост“ – ледена 
пързалка. 

(15) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ във връзка с 
провеждане на търг за отдаване под наем за разполагане на вендинг 
машини в сграда, находяща се в  гр. Варна, жк „Младост“. 

(16) – провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот, 
находящ се с. Константиново. 

(17) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 
публичен търг за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-
юг“. 

(18) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг за продажба на 
имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“. 

(19) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 
публичен търг за продажба на ПИ № 10135.2557.289 и самостоятелен 
обект в сграда с ПИ 10135.2557.289.1.2.   

(20) – одобряване на пазарна оценка във връзка в провеждане на 
публичен търг за продажба на имот, находящ се в Община Варна, село 
Звездица. 

(21) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се в м. „Кайряк“. 

(22) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Обреди“ ЕООД върху имоти – частна 
общинска собственост, находящи се в гр. Варна, кв. „Галата“. 

(23) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Обреди“ ЕООД върху имоти – частна 
общинска собственост, находящи се в гр. Варна, кв. „Виница“. 

(24) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Общински детски комплекс - 
Варна“, върху имот находящ се в гр. Варна, ул. „Ал. С. Пушкин“ № 7. 



(25) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение Проф.  д-р Димитър 
Стаматов – Варна“ ЕООД върху недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150. 

(26) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и даване на 
съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на „Обреди“ ЕООД 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Андрей 
Сахаров“ № 1. 

(27) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 
управление на ОП „Комплекс за детско хранене“, търговски обекти, 
находящи се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“. 

(28) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 
управление на представляващия ЦДГ № 4 „Теменужка“, недвижим имот 
– публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан 
Райчо“ № 103А. 

(29) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“, промяна 
предназначението на жилища от фонд „Настаняване под наем на граждани 
с установени жилищни нужди“ във фонд „Жилища за продажба“ и 
продажба на общински жилища. 

(30) – промяна предназначението на жилище от фонд „Резервен“ във 
фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди“. 

(31) – обявяване за частна общинска собственост на недвижими 
имоти – публична общинска собственост и включване във фонд 
„Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ 
сграда, находяща се в гр. Варна, ул. „Кишинев“ № 17. 

(32) – застраховане на недвижими имоти – публична и частна 
общинска собственост. 

(33) – предоставяне на имоти – полски пътища, включени в 
заповедите на Директора на ОД „Земеделие“ - Варна. 

(34) – даване на съгласие за сключване на предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ. 

(35) – изменение на Решение № 1993-11-2/39/04.02.2015 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(36) – упълномощаване на представители на Община Варна във 
връзка със закупуване на дялове от капитала на „Варна Ефкон“ ООД, 
собственост на „Ефкон“ АГ.  

(37) – предложение за член на Съвета на директорите на МБАЛ 
„Света Анна - Варна“АД. 

(38) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на търг 
за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, кв. „Галата“, ул. „Стария 
фар“ № 4. 



(39) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на „Агенция за социално развитие - 
Вижън“ върху имоти, находящи се в гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман“ 
№ 35 и гр. Варна, жк „Чайка“ до бл. 27. 

(40) – допълнение на решение № 1707-4-1/35/03.09.2014 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(41) – одобряване на пазарна оценка и сключване на предварителен 
договор за прехвърляне право на собственост от ПИ 10135.2564.429. 

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

          
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2019-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 
8 и т. 9 от ЗМСМА и по предложение на „Спортен комплекс Варна“ АД с 
№ ОС15000317ВН-001ВН/24.03.2014 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за извършване на продажба на недвижим имот, собственост на 
„Спортен комплекс Варна” АД, в което община Варна е акционер, а 
именно имот с идентификатор 10135.2563.540, съставляващ УПИ І, кв. 1 
по плана на ж.к. „Бриз юг”, гр. Варна, целият с площ от 16 877 кв. м., при 
граници на имоти с идентификатори 10135.2563.146, 10135.2555.221, 
10135.2563.147, 10135.2563.150, 10135.2563.588, 10135.2563.246 и 
10135.2563.532, или на част от него на трето лице на цена не по-ниска от 
пазарната цена определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС и не по-ниска от 
данъчната оценка на имота. 

Получената от продажбата сума да се използва от „Спортен 
комплекс Варна” АД единствено за реализиране на инвестиционните 
намерения на дружеството за изграждане на стадион „Варна”. 

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

 
 
 
 
  

2020-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 5 
и 6 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007072ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна, допълва 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 



общинска собственост за 2015 г.“, приета с решение № 1941-
10(37)19.12.2014 г. на Общински съвет – Варна, както следва:  

Към „Общински обекти от първостепенно значение по смисъла на 
чл. 21, ал. 1 от ЗОС“ се добавя: „Имоти попадащи в трасето на Източен и 
Западен охранителни канали“. 

За изграждане и реконструкция на мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура - водоснабдяване, канализация, пречистване 
на питейни и отпадъчни води, електрификация, топлофикация, 
газификация, електронни съобщителни мрежи и други, могат да бъдат 
отчуждавани недвижими имоти - собственост на юридически и физически 
лица по реда на Закона за държавната собственост и на Закона за 
общинската собственост за обекти публична собственост на държавата и 
общините въз основа на влезли в сила подробни устройствени планове (чл. 
205, т. 2 от ЗУТ). 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
 
 
 
2021-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, 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 от Минко Христов – Изпълнителен директор на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД с № ОС 15000172ВН/06.03.2015 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД да 
бъде бракуван лек автомобил марка ДЕУ, модел НУБИРА с 
регистрационен номер В 1530 СВ, рама KLAJF696EWK160183, двигател 
A16DMSO58995B, собственост на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

2021-2-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 17, 17А и 17Б от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, и във връзка с писмо от Минко Христов – изпълнителен 
директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с № 
ОС15000172ВН/06.03.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
продажба чрез търг с явно наддаване на следното МПС, собственост на 
дружеството: АВТОБУС - марка ИВЕКО, модел 4010, с регистрационен 
номер В3422 КХ, рама ZCF04070005083286, двигател 2132111, при 
начална тръжна цена в размер на 7320 /седем хиляди триста и двадесет/ 
лв.,  съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. 



Размер на депозита – 732 лв. (седемстотин тридесет и два лева), 
платими по банкова сметка на дружеството; 

Стъпка на наддаване -10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 
732 /седемстотин тридесет и два/ лева. 

Начин на плащане - по банков път от купувача по банковата сметка 
на продавача, в деня на подписване на договор за покупко-продажба на 
МПС. 

Публичният търг да се проведе на 21.04.2015 г. и 19.05.2015 г. в 
адреса на управление на дружеството: гр. Варна, бул. “Княз Борис I“         
№ 115.   

Общински съвет – Варна утвърждава следните 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 

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

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

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

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

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

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

връзка с участието в търга;    
7. платежен документ за внесен депозит; 
8. платежен документ за закупена тръжна документация; 
* Огледът се извършва до датата на провеждане на 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 
20.04.2015 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 19.05.2015 г. 

На основание чл. 17Б, ал. 2 от НРУПСЧОВКТД, Общински съвет – 
Варна упълномощава Изпълнителния директор на „Дворец на културата и 
спорта“ ЕАД да назначи комисия за провеждане на търга, както и да 
одобри протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилия 
участник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
2022-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17, 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 от доц. д-р Христо Ганчев – Управител на “Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД с № ОС 14000911ВН/17.07.2014 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие на “Специализирана болница за активно лечение по 
пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД да бъде бракуван 
автомобил марка Мерцедес, модел 250 Д, с регистрационен номер В 9175 
СТ, рама WDB1241061F073552, двигател 60291212015677, собственост на 
“Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
2023-2. 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. № РД14026008ВН-005ВН/24.03.2015 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 към т. 3.5 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване” недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
бул. „Владислав Варненчик“ № 108, представляващ СОС с идентификатор 
10135.1030.298.1.3, с площ 59,14 кв.м., предмет на АОС № 7993/2014 г., 
вписан по надлежния ред в Служба вписвания Варна. 



2023-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 3 от 
ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 1 НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14026008ВН-005ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Окръжен съд – Варна, 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, пл. „Независимост“, 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав 
Варненчик“ № 108, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1030.298.1.3, с площ 59,14 кв.м., предмет на АОС 
№7993/2014г., вписан по надлежния ред в Служба вписвания – Варна, за 
срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху  гореописания имот с Окръжен съд Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2024-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗДС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15005525ВН/04.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост на Община 
Варна на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост, 
представляващи: 16 (шестнадесет) броя сгради и съоръжения (3 бр. 
цистерни, помпено съоръжение и водоем), построени в ПИ 10135.5218.4 
(м. “Разсадника“) по акт за публична държавна собственост № 
0998/20.02.2007 г.; 2 (два) броя сгради с общо застроена площ от 761 кв.м., 
ситуирани в ПИ 10135.5218.1 по акт за частна държавна собственост № 
7237/05.12.2008 г., с акт за поправка № 7387/28.05.2009 г. и 7 (седем) броя 
сгради с общо застроена площ от 2 256 кв.м., ситуирани в ПИ 10135.5218.2 
по акт за частна държавна собственост № 7383/18.05.2009 г. и с акт за 
поправка № 7466/04.12.2010 г., съгласно одобрени КККР на район 
„Аспарухово“ в гр. Варна, с цел реализация на бъдещи социални и други 
проекти с голяма обществена значимост. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, чрез Областен управител на област с административен 



център Варна, за безвъзмездно придобиване в собственост на 
гореописаните недвижими имоти – сгради и сключването на договор с 
Областен управител на област с административен център Варна, след 
решение на Министерски съвет на Република България. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
 
2025-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗДС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15005529ВН/04.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост на Община 
Варна на недвижими имоти – частна държавна собственост, 
представляващи ПИ 10135.3511.1461 с площ 54 192 кв.м., ведно с 
построените в имота сгради с административен адрес: гр. Варна, ПЗ 
„Планова“ № 119 и НТП „За друг вид застрояване”, съгласно одобрени 
със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК кадастрална карта и 
кадастрален регистър на район „Младост“ в гр. Варна – предмет на АДС № 
6785/26.04.2007 г., с цел реализация на бъдещи социални и други проекти с 
голяма обществена значимост. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, чрез Областен управител на област с административен 
център Варна, за безвъзмездно придобиване в собственост на 
гореописаните недвижими имоти – поземлен имот и сгради и сключването 
на договор с Областен управител на област с административен център 
Варна, след решение на Министерски съвет на Република България. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
 
2026-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и чл. 54 от ЗДС и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД15007074ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост на 



Община Варна на недвижими имоти, публична държавна собственост – 
предмет на АДС № 2906/15.02.2000 г., с административен адрес: гр. Варна, 
ул. „Петко Стайнов“ № 7, представляващи ПИ 10135.3513.148 с площ 
21214 кв.м. и сгради с идентификатори от 10135.3513.148.1 до 
10135.3513.148.24, съгласно одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 
г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на район 
„Младост“ в гр.Варна. 

ПИ 10135.3513.148 е частично идентичен с УПИ ІV „УПП Труд“ в 
кв. 7 по плана на 26-ти п.р. на гр. Варна, одобрен със Заповед № Г-
38/07.10.1992 г. на кмета на община Варна при графично изчислена площ 
19 050 кв.м., а по Акт за държавна собственост – 18 450 кв.м.   

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на Регионалното развитие и 
благоустройството,  чрез Областен управител на област с административен 
център Варна, за безвъзмездно придобиване в собственост на 
гореописаните недвижими имоти и сключване на договор с Областен 
управител на област с административен център Варна, след решение по 
реда на ЗДС на Министерски съвет на Република България. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2027-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 

разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ЗДС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007080ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
взема решение за безвъзмездно придобиване в собственост на Община 
Варна на недвижими имоти – частна държавна собственост, 
представляващи: 

- ПИ 10135.2575.435 с площ 939 кв.м. и административен адрес: гр. 
Варна, ул. „Албатрос”, НТП „За друг обществен обект, комплекс” – 
предмет на АДС № 7522/15.03.2010 г.; 

- ПИ 10135.2575.1385 с площ 425 кв.м. и начин на трайно ползване 
(НТП) „За друг обществен обект, комплекс” - АДС № 7453/30.11.2009 г., 

съгласно одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на 
АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Приморски” в 
гр. Варна, с цел изграждане на обект на спортната инфраструктура. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, чрез Областен управител на област с административен 
център Варна, за безвъзмездно придобиване в собственост на 



гореописаните недвижими имоти и сключването на договор с Областен 
управител на област с административен център Варна, след решение по 
реда на ЗДС на Министерски съвет на Република България. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
 
 
2028-2. 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. № РД15007123ВН/19.03.2015 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 –  общинска 
собственост находящ се в  гр. Варна, жк „Възраждане“, бул. „Република“, 
„Закрит басейн – делфини“. 

2028-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2  от ЗОС, във връзка с чл. 17 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 
от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007123ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на 1 кв.м. за разполагане на вендинг машини върху част от имот – 
общинска собственост, гр. Варна, ж.к „Възраждане“, бул. „Република“, 
„Закрит басейн – делфини“, представляващ сграда – закрит басейн с 
идентификатор 10135.3511.577.1, състоящ се от: 

- Етаж на кота  - 2,65 – застроена площ 195 кв.м.; 
- Етаж на кота 0,00 със застроена площ 666,00 кв.м.; 
- Етаж на кота + 3 – застроена площ 139,40 кв.м. 
 за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна цена, на 1 

кв.м. 8,72 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”, като максималната площ, 
която може да бъде отдавана ще е 3 кв.м., или стартовата месечна цена 
възлиза на 26,16 лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена на 3 
кв.м в размер на  2,62 лева. 



При сключването на договора за наем да бъдат предвидени 
разходите за ел. енергия и вода, а именно:  

- за вендинг машини до 1,75 kw – 20 лв.; 
- за вендинг машини  над 1,75 kw – 40 лв. на месец. 
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 31,39 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 – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
 
2029-2. 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. № РД15007119ВН/19.03.2015 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 –  общинска 
собственост находящ се в гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 39-А. 

2029-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2  от ЗОС,  във връзка с чл. 17 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл.51 
от НРПУРОИ и по  предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007119ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на 1 кв.м. за разполагане на вендинг машини върху част от имот – 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 39-А, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.2556.351 с площ 6 898 кв.м. и 
сгради с идентификатор 10135.2556.351.1 със ЗП 715 кв.м., 
10135.2556.351.2 със ЗП 382 кв.м, 10135.2556.351.3 със ЗП 189 кв. м и 
10135.2556.351.4 със ЗП 1 901 кв.м. за срок от 5 /пет/ години, при стартова 
месечна наемна цена, на 1 кв.м. 10,66 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”, като максималната 
площ която може да бъде отдавана е 3 кв.м., или стартовата месечна цена 
възлиза на 31,98 лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена на 3 
кв.м в размер на  3,20 лева. 

При сключването на договора за наем да бъдат предвидени 
разходите за ел. енергия и вода, а именно:  

- за вендинг машини до 1,75 kw – 20 лв.; 
- за вендинг машини  над 1,75 kw – 40 лв. на месец. 
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 38,68 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 – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 
 



2030-2. 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. № РД15007117ВН/19.03.2015 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 –  общинска 
собственост находящ се в гр. Варна, кв. Виница. 

2030-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2  от ЗОС, във връзка с чл. 17 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 
от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007117ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на 1 кв.м. за разполагане върху част от имот – публична общинска 
собственост на вендинг машини в една от сгради с идентификатори 
10135.2029.32.1 със застроена площ 429 кв.м. и 10135.2029.32.2 със 
застроена площ 457 кв.м, находящи се в гр. Варна, кв. Виница, „База 
конен спорт – юг“ за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна 
цена, на 1 кв.м. 8,72 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”, като максималната площ, 
която може да бъде отдавана е 3 кв.м., или стартовата месечна цена 
възлиза на 26,16 лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена на 3 
кв.м в размер на  2,62 лева. 

При сключването на договора за наем да бъдат предвидени 
разходите за ел. енергия и вода, а именно:  

- за вендинг машини до 1,75 kw – 20 лв.; 
- за вендинг машини  над 1,75 kw – 40 лв. на месец. 
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 31,39 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 – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
 
2031-2. 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. № РД15007114ВН/19.03.2015 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 –  общинска 
собственост находящ се в  гр. Варна, бул. „Приморски“ – 
Административно битова сграда в спортен комплекс „Приморски“, 
парк „Приморски“,  

2031-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2  от ЗОС, във връзка с чл. 17 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 
от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007114ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на 1 кв.м. за разполагане на вендинг машини върху част от 
недвижим имот, гр. Варна, бул. „Приморски“ – Административно битова 
сграда в спортен комплекс „Приморски“, парк „Приморски“, разположена 
в средната част на плувния комплекс, състои се от: 

- Приземен етаж със застроена площ 534,65 кв.м., в т. ч магазин със 
застроена площ 174,28 кв.м.; 

- Първи етаж със застроена площ 587,12 кв.м.; 
- Втори етаж със застроена площ 713,12 кв.м. в т. ч открита тераса 

със застроена площ 426 кв.м., кафе-сладкарница със застроена площ 86,22 
кв.м. и магазин със застроена площ 14,02 кв. м за срок от 5 /пет/ години 
при стартова месечна наемна цена, на 1 кв.м. 11,63 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”, като максималната площ, която може да бъде отдавана е 3 
кв. м., или стартовата месечна цена възлиза на 34,89 лева, без включен 
ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена на 3 
кв.м в размер на  3,50 лева. 

При сключването на договора за наем да бъдат предвидени 
разходите за ел. енергия и вода, а именно:  

- за вендинг машини до 1,75 kw – 20 лв.; 
- за вендинг машини  над 1,75 kw – 40 лв. на месец 
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 41,87 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 – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
 
2032-2. 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. № РД15007094ВН/19.03.2015 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 –  общинска 
собственост находящ се в  находящ се в гр. Варна, жк „Младост“. 

2032-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2  от ЗОС, във връзка с чл. 17 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 
от НРПУРОИ, и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007094ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на 1 кв.м. за разполагане на вендинг машини върху част от имот – 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к „Младост“, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.3512.270 по КК и КР на район 
„Младост“, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на 
АГКК, с площ 1 294 кв.м.  за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна 
наемна цена, на 1 кв.м. 9,69 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”, като максималната площ, 
която може да бъде отдавана е 3 кв.м., или стартовата месечна цена 
възлиза на 29,07 лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена на 3 
кв.м в размер на  2,91 лева. 

При сключването на договора за наем да бъдат предвидени 
разходите за ел. енергия и вода, а именно:  

- за вендинг машини до 1,75 kw – 20 лв.; 
- за вендинг машини  над 1,75 kw – 40 лв. на месец 
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 34,88 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 – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
2033-2. 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. № РД15007090ВН/19.03.2015 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 –  общинска 
собственост находящ се в  находящ се в гр. Варна, жк „Младост“. 



2033-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2  от ЗОС, във връзка с чл. 17 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 
от НРПУРОИ, и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007090ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на 1 кв.м. за разполагане на вендинг машини върху част от имот – 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Младост“, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.3512.240 по КК и КР на район 
„Младост“, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на 
АГКК, с площ 42 201 кв.м. за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна 
наемна цена, на 1 кв.м. 9,69 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”, като максималната площ която 
може да бъде отдавана е 3 кв.м., или стартовата месечна цена възлиза на 
29,07 лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена на 3 
кв.м в размер на  2,91 лева. 

При сключването на договора за наем да бъдат предвидени 
разходите за ел. енергия и вода, а именно:  

- за вендинг машини до 1,75 kw – 20 лв.; 
- за вендинг машини  над 1,75 kw – 40 лв. на месец 
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 34,88 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 – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
 
2034-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 

2  от ЗОС, във връзка с чл. 16 и 17 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 
от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007116ВН/19.03.2015 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 собственост, находящ се в с. 
Константиново, кв. 57, УПИ II, Здравен пункт, представляващ лекарски 
кабинет с площ 85,75 кв.м., състоящ се от входно антре, манипулационна, 
кабинет, детска консултация, предверие, тоалет, баня, битовка, за срок от 5 
/пет/ години при стартова месечна наемна цена 98,60 лева, без ДДС, 
определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8, т. 4 и т. 11  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  9,86 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, отговарящи на 
следните условия: 

- кандидата да има завършено висше образование – магистър по 
„Медицина“; 

- кандидата  да е член на РК на БЛС –Варна; 
- кандидата да има регистрация в РЗИ – Варна, като лекар – 

физическо или юридическо лице и да извършва дейността на територията 
на Област Варна; 

- кандидата да има сключен договор с РЗОК за 2015г., за извършване 
на ПИМП (първична извънболнична медицинска помощ)на територията на 
Област Варна; 

- кандидата да поеме задължение за своя сметка да осигури 
необходимия инвентар, съобразно изискванията на нормативната уредба; 

- кандидата да поддържа помещенията, които му се отдават под 
наем, за негова сметка, така че да отговарят на хигиенните (нормативните) 
изисквания. 

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 118,32 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 – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
 
2035-2. 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. № РД14027385ВН/20.11.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с 
идентификатор 10135.5418.4295 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и осемнадесет.четири хиляди двеста деветдесет и 
пет), с площ 2 774 (две хиляди седемстотин седемдесет и четири) кв. м., 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“ при граници: ПИ:10135.5103.16, 
ПИ:10135.5418.2900, ПИ:10135.5418.3582, ПИ:10135.5418.2894, 
ПИ:10135.5418.2893, ПИ:10135.5418.2892, ПИ:10135.5418.2889, 
ПИ:10135.5050.91, ПИ:10135.5418.2903, ПИ:101355418.2902, 
ПИ:101355418.2901, в размер на 69 500 (шестдесет и девет хиляди и 
петстотин) лева, без ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. – 25.05 (двадесет 
и пет лева и пет стотинки) лева. 



2035-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 31 и сл. от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД14027385ВН/20.11.2014 г., Общински съвет – Варна 
реши да се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-
частна общинска собственост,  находящ се  в  гр. Варна, со „Боровец – юг“,  
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5418.4295 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и осемнадесет.четири хиляди 
двеста деветдесет и пет), с площ 2 774 (две хиляди седемстотин седемдесет 
и четири) кв. м., при граници: ПИ:10135.5103.16, ПИ:10135.5418.2900, 
ПИ:10135.5418.3582, ПИ:10135.5418.2894, ПИ:10135.5418.2893, 
ПИ:10135.5418.2892, ПИ:10135.5418.2889, ПИ:10135.5050.91, 
ПИ:10135.5418.2903, ПИ:101355418.2902, ПИ:101355418.2901. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
7958/24.09.2014 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 69 500 (шестдесет и девет хиляди и петстотин) 
лева без ДДС.   

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване - 10 % от 
стартовата тръжна цена, в размер на 6 950 (шест хиляди деветстотин и 
петдесет) 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 6 950 (шест 
хиляди деветстотин и петдесет) 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 – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
2036-2. 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. № РД15007071ВН/19.03.2015 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 – „Имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за продажба, съгласно Закона за общинската 
собственост /ЗОС/“ в т. 2.1. - „Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс, съгласно ЗОС“ на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“ с имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“, 
представляващ Поземлен имот № 10135.5403.4271, с площ 4 504 кв.м., 
предмет на акт за частна общинска собственост № 7951/24.09.2014 г. 

2036-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007071ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на имоти, 
във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-



юг“, представляващ Поземлен имот № 10135.5403.4271, с площ 4 504 кв.м., 
предмет на акт за частна общинска собственост № 7951/24.09.2014 г., в 
размер 124 842,00 /сто двадесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и 
два лева и 00 ст./ лв., без  включен ДДС.  

2036-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 и сл. от НРПУРОИ на община Варна в изпълнение 
на „Годишната програма  за управление и разпореждане с общинска 
собственост 2015 г.” и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007071ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, со “Боровец-юг”, представляващ 
Поземлен имот № 10135.5403.4271, с площ 4504 кв.м., при граници: ПИ 
10135.5403.9502, ПИ 10135.5403.9506, ПИ 10135.5403.3114, ПИ 
10135.5403.957, ПИ 10135.5403.9536, ПИ 10135.5403.968, ПИ 
10135.5403.4388, ПИ 10135.5403.4387 и ПИ 10135.5403.970. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
7951/24.09.2014 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 124 
842,00 /сто двадесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и два лева и 
00 ст./ лв., без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена в размер на 12 484,20 /дванадесет хиляди четиристотин 
осемдесет и четири лева и 20 ст./лв. 

       Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 

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

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

2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. 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 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 обекта; 
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 12 484,20 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  200,00  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 – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 
2037-2. 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. № РД14017305ВН/16.07.2014 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим  оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител“ № 50, представляващ:  

ИМОТИ - ЗЕМЯ И ЧАСТ ОТ СГРАДА: 
1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2557.289 /десет 

хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин петдесет и седем. двеста 
осемдесет и девет/ с площ 103.50 / 205 /сто и три цяло и петдесет стотни 
кв. м. идеални части от двеста и пет/ кв.м. 

2.  ЧАСТ ОТ СГРАДА  
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 

10135.2557.289.1.2 /десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
петдесет и седем. двеста осемдесет и девет. едно. две/ със застроена площ  



69,43 /шестдесет и девет цяло, четиридесет и три стотни/ кв.м.; Изба с 
площ 12.89 /дванадесет цяло осемдесет и девет стотни/ кв.м.; Изба с площ 
8.5/ 17 /осем цяло и петдесет стотни кв.м. ид. части от седемнадесет/ кв.м.; 
Тавански етаж със застроена площ 58.36 /петдесет и осем цяло, тридесет и 
шест стотни/ кв.м.; Складово помещение с площ 13.90/тринадесет цяло и 
деветдесет стотни/ кв.м.; Входно стълбище за 2-ри етаж и тавански етаж с 
площ 31.71 /тридесет и едно цяло и седемдесет и една стотни/ кв.м. 

Вход за изба с площ 2.72 /две цяло, седемдесет и две стотни/ кв.м.; 1/ 
2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата,  в размер на 81 
034  лева, без  включено ДДС. 

За имота е съставен АОС № 6776/26.01.2012 г., вписан в книгите по 
вписванията на 30.01.2012 г., том ІV, дело № 731, вх. регистър 1690 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  в размер на 81 034  лева, без  включен 
ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  
8 103,40 лева. 

 Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
 

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

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

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

тръжни документи; 
2.2. 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 8 103,40 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  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 – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 
2038-2. 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. № РД15007097ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно 
наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ 
№ XIII – общ. с площ 793 кв. м., находящ се в община Варна, село 
Звездица, кв. 6, при граници на имота: УПИ № XIV – общ., улица, УПИ № 
XII – общ. и УПИ № II – 77,78, в размер на 28 800 (двадесет и осем хиляди 
и осемстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без включен 
ДДС на 1 кв. м. възлизаща на 36,32 (тридесет и шест лева и тридесет и две 
стотинки) лева. 

2038-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 31 и сл. от НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007097ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
реши да се проведе търг с явно наддаване за продажба на  недвижим имот-
частна общинска собственост, представляващ УПИ № XIII – общ. с площ 
793 кв. м., находящ се в община Варна, село Звездица, кв. 6, при граници 
на имота: УПИ № XIV – общ., улица, УПИ № XII – общ. и УПИ № II – 
77,78. 



За имота има съставени Акт за частна общинска собственост № 
7204/22.11.2012 г. и Акт № 1/09.12.2014 г. за поправка на Акт за частна 
общинска собственост № 7204/22.11.2012 г.    

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 28 800 (двадесет и осем хиляди и осемстотин) 
лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна 
цена, в размер на 2 880 (две хиляди осемстотин и осемдесет) 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 2 880 (две 

хиляди осемстотин и осемдесет) 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 – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 
 
2039-2. 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. № РД14025726ВН-004ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: 

Общински съвет – Варна създава към т. 3 „Имоти общинска 
собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права”, т. 3.4 
„Учредяване на безвъзмездно право на ползване”- върху част от  недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 10135.4016.28, 
находящ се в м. „Кайряк“, предмет на АОС № 7029/13.07.2012 г. 

2039-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 3 от 
ЗОС, чл. 48, ал. 2 НРПУРОИ и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД14025726ВН-004ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна  
учредява безвъзмездно право на ползване  на Красен Стефанов Христов, 
върху 1 000 кв.м идеални части от  недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ ПИ 10135.4016.28, находящ се в м. „Кайряк“ 
(съгласно приложена скица), предмет на АОС №7029/13.07.2012г., вписан 
в СВ – АВ – Варна с рег. № 14823/17.07.2012 г., Акт № 181, дело № 7871,  
за  срок 5 (пет) години за настаняване на „временен пчелин“, устроен в 
съответствие с изискванията на чл. 15 и чл. 16 от Закона за пчеларството,  с 
капацитет 150 (сто и петдесет) броя пчелни семейства, в съответствие с 
регистрация на животновъден обект към Министерството на земеделието и 
храните.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху гореописания имот. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 
 



2040-2. 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. № РД15007140ВН/19.03.2015 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 в землището на кв. „Галата“, с начин на трайно 
ползване „гробище“, представляващи ПИ № 39 и ПИ № 40, предмети на 
АОС № 3116/07.06.2004 г. и АОС № 3117/07.06.2004 г. 

2040-2-1. 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 и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007140ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
учредява безвъзмездно право на ползване на „Обреди“ ЕООД, ЕИК 
103303562, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Крали 
Марко“ № 3, представлявано от Христо Койчев Станев, върху следните 
имоти: 

- Поземлен имот № 39 в землището на кв. „Галата“ по плана на гр. 
Варна с площ 5 534 кв.м. и с начин на трайно ползване: „Гробище“, 
предмет на AOС № 3116/2004 г.; 

- Поземлен имот № 40 в землището на кв. „Галата“ по плана на кв. 
„Галата“ с площ 3 775 кв.м. , предмет на АОС № 3117/2004 г.  

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 – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 
 
 
 
 
 
 
2041-2. 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. № РД15007132ВН/19.03.2015 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, кв. Виница, со „Траката“ – „Гробище Виница“, 
имот № 5863, кадастрален район 520, представляващ  земя – „Гробище 
Виница“ с площ 14 281 кв. м, предмет на АОС № 3190/27.08.2004 г. 



2041-2-1.  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 и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД15007132ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на „Обреди“  ЕООД, 
ЕИК 103303562, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Крали 
Марко“ № 3, представлявано от Христо Койчев Станев, върху имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, со 
„Траката“ – „Гробище Виница“, имот № 5863, кадастрален район 520, 
представляващ  земя – „Гробище Виница“ с площ 14 281 кв.м, предмет на 
АОС № 3190/27.08.2004 г. 

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 – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2042-2. 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. № РД5007141ВН/19.03.2015 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”  имоти – частна общинска собственост, 
находящи се в гр. Варна: 

- ул. „Ал. С. Пушкин“ № 7, представляващ сграда с идентификатор 
10135.1508.107.1 със застроена площ 258 кв.м. от които Община Варна 
притежава  68,76 % идеални части, предмет на АОС № 2690/25.08.2003 г.; 

- ул. „Цариброд“ № 48, представляващ дял II- ри от сграда, заемаща 
западната част от надпартерния етаж на жилищна сграда, състояща се от 
три стаи, коридор и сервизни помещения със застроена площ 120,40 кв.м., 
½ идеална част от входно антре, цялото с площ 7,14 кв.м. и 7,22 % идеални 
части от общите части на сградата, предмет на АОС № 3128/09.07.2004 г.; 

- ул. „Студентска“ бл. 11, представляващ детска занималня със 
застроена площ 103 кв.м., разположена на първия етаж на 18-етажна 



жилищна сграда, състояща се от две зали, коридор, предверие с баня и 
тоалет, пералня и килер както и  1,1122 % идеални части от общите части и 
правото на строеж, предмет на АОС № 2052/30.04.2001 г.; 

- ж.к „Владислав Варненчик“, бл. 408, вх. 14, ап. 3а, представляващ 
апартамент със застроена площ 61,62 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, 
баня-тоалет, коридор и тераса, както и 0,2684 % идеални части от общите 
части и правото на строеж, предмет на АОС № 1588/17.02.2000 г. 

2042-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от 
ЗОС, във връзка с чл. 48, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД15007141ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на „ОБЩИНСКИ 
ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – Варна“, ЕИК 000085577, върху имоти – частна 
общинска собственост, находящи се в гр. Варна, ул. „Ал. С. Пушкин“ № 7, 
представляващ сграда с идентификатор 10135.1508.107.1 със застроена 
площ 258 кв.м. от които Община Варна притежава  68,76 % идеални части, 
предмет на АОС № 2690/25.08.2003 г.; 

- ул. „Цариброд“ № 48, представляващ дял II- ри от сграда, заемаща 
западната част от надпартерния етаж на жилищна сграда, състояща се от 
три стаи, коридор и сервизни със застроена площ 120,40 кв.м., ½ идеална 
част от входно антре, цялото с площ 7,14 кв.м. и 7,22 % идеални части от 
общите части на сградата, предмет на АОС № 3128/09.07.2004 г.; 

- ул. „Студентска“ бл. 11, представляващ детска занималня със 
застроена площ 103 кв.м., разположена на първия етаж на 18-етажна 
жилищна сграда, състояща се от две зали, коридор, предверие с баня и 
тоалет, пералня и килер както и  1,1122 % идеални части от общите части и 
правото на строеж, предмет на АОС № 2052/30.04.2001 г.; 

- ж.к „Владислав Варненчик“, бл. 408, вх. 14, ап. 3а, представляващ 
апартамент със застроена площ 61,62 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, 
баня-тоалет, коридор и тераса, както и 0,2684 % идеални части от общите 
части и правото на строеж, предмет на АОС № 1588/17.02.2000 г., за срок 
от 10 (десет) 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 – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 
 
 
 
 
 
 
 



2043-2. 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. № ОС14000679ВН-011ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: 

Общински съвет – Варна добавя в т. 3.4 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване”-  имот  находящ се в гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител“ №150, представляващ ПИ 10135.2556.324, с площ 4 812 
кв.м., има съставен АОС № 7494/11.07.2013 г., вписан в Служба вписвания 
– гр. Варна на 12.07.2013 г., вх. Регистър 15661, Акт № 175, дело 8380. 

2043-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от 
ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 6 НРПУРОИ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № ОС14000679ВН-011ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на „Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф.  д-р 
Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, област Варна, община Варна, бул. „Цар 
Освободител“ № 150,  върху  недвижим имот общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150, представляващ ПИ 
с идентификатор 10135.2556.324, с площ 4 812 кв.м.,  за  срок от 5 (пет) 
години, при  условие, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да отдава имота под 
наем на трети лица”. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху гореописания имот. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 
 
 
 
 
 
2044-2. 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. № РД15007128ВН/19.03.2015 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. 3.3 „Предоставяне 
безвъзмездно за управление” имот – частна общинска собственост,  
находящ се в гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1, 26 п.р., кв. 27, УПИ 
IV- 8.9.10, „Стари гробища“, представляващ помещение № 6 с два хода, със 
застроена площ 8,13 кв.м., предмет на АОС № 3295/22.04.2005 г. 



2044-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 
ЗОС във връзка с  чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД15007128ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно за управление  на  
„Обреди“  ЕООД, ЕИК 103303562, със седалище и адрес на управление, 
гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 3, представлявано от Христо Койчев 
Станев, недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Андрей Сахаров“ № 1,26 п.р., кв. 27, УПИ IV-8.9.10, „Стари гробища“, 
представляващ помещение № 6 с два хода, със застроена площ 8,13 кв.м., 
предмет на АОС № 3295/22.04.2005 г. 

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 – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
 
2045-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка чл. 15 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД15003041ВН/03.02.2015 г., Общински съвет – 
Варна предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Комплекс за 
детско хранене”, представлявано от Божанка Богданова – Директор,  
търговски обект, представляващ модулна постройка-павилион, разположен 
на позиция № 109, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“ за 
разкриване на разливочен пункт. 

Безвъзмездното управление се учредява на ОП „Комплекс за детско 
хранене” за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета  на община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за горе описания недвижим имот в полза на  ОП „Комплекс за 
детско хранене“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
2046-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 

ЗОС   във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 



РД15007142ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде предоставен безвъзмездно за управление на представляващия ЦДГ № 
4 „Теменужка“, недвижим имот – публична общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“ № 103 А, представляващ 
сграда с идентификатор 10135.3517.454.3 със ЗП 539 кв.м. 

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 – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
 
 
2047-2. 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. № 
РД15007070ВН/19.03.2015 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, както следва: Към точка 2.4. Основни цели, принципи и приоритети 
за придобиване, управление и разпореждане с жилищни имоти – общинска 
собственост–продажба на общински жилища по райони, съгласно 
приложение № 1.  

2047-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 и 
чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОС, и във връзка с чл. 32, т. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 35, ал. 
1, ал. 2 и чл. 36, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД15007070ВН/19.03.2015 г., Общински  съвет – 
Варна променя предназначението на жилища от фонд ”Настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди“ във фонд ”Жилища за 
продажба”, и взема решение за продажба на общински жилища на лицата, 
съгласно приложение № 2. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 2/ 
 
 
 
 
 
 
2048-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 27, ал. 6 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с молба вх. № 



РД15001284ВН/19.01.2015 г. и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД15007148ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна променя 
предназначението на жилище от фонд “Резервен” във фонд “Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“, 
както следва: 

- гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88,  вх. В, ет. 1, ап. 2 – АОС 
6136/2010 год. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 2/ 
 
 
 
 
 
2049-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 27, ал. 6 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с молба вх. № 
РД15001284ВН/19.01.2015 г. и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД15001284ВН-001ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
променя предназначението на жилище от фонд “Резервен” във фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди “, както следва: 

- гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88,  вх. А, ет. 1, ап. 2 – АОС 
6102/2010 год. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 2/ 
 
 
 
 
 
 
2050-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 

ЗОС, чл. 27, ал. 6 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с молба вх. № 
РД14028962ВН/10.12.2014 г. и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД14028962ВН-001ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
променя предназначението на жилище от фонд “Резервен”  във фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди “, както следва: 

- гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88,  вх. А, ет. 1, ап. 1 – АОС 
6101/2010 год. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 2/ 
 



2051-2. На основание чл. 21, ал.1 , т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС, чл. 27, ал. 6 от НУРУЖНГНПОЖ, във връзка с молба вх. № 
РД14029512ВН/17.12.2014 г. и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД14029512ВН-001ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
променя предназначението на жилище от фонд “Резервен” във фонд 
“Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди “, както следва: 

гр. Варна, бул. „Цар Освободител” № 88, вх. В, ет. 1, ап. 1 – АОС 
6135/2010 год. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 2/ 
 
 
 
 
 
 
2052-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и чл. 

42, ал. 2 от ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007075ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

І. Обявява за частна общинска собственост недвижими имоти в 
кв. „Аспарухово”, ул. ”Кишинев” № 17 – предмет на АОС № 
6715/12.12.2011 г., представляващи: 

1. ПИ 10135.5502.215 с площ 356 кв.м. 
2. Сграда на два етажа, сутерен и тавански етаж със застроена площ 

123 (сто двадесет и три) кв.м. с идентификатор 10135.5502.215.1, състояща 
се от: 

2.1. СОС 10135.5502.215.1.1 със застроена площ 100 (сто) кв.м.; 
2.2. СОС 10135.5502.215.1.2 със застроена площ 100 (сто) кв.м.; 
3. Сграда на един етаж със застроена площ 48 (четиридесет и осем) 

кв.м.; 
4. Сграда на един етаж със застроена площ 17 (седемнадесет) кв.м., 

съгласно одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК 
кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Аспарухово” в гр. 
Варна. 

2052-2-1. На основание чл. 60, ал. 1 от ЗОС, в отдел „Общинска 
собственост“ на Община Варна да се състави нов акт за общинска 
собственост. 

ІІ. Включва във фонд „Настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди“ сграда с административен адрес гр.Варна, 
ул. „Кишинев“ № 17 и идентификатор 10135.5502.215.1, състояща се от 
сутерен, СОС 10135.5502.215.1.1, СОС 10135.5502.215.1.2 и тавански етаж. 
Управлението на сградата да се осъществява от кмета на район 



„Аспарухово“ в съответствие с разпоредбите на „Наредба за условията и 
реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и 
продажба на общински жилища“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
2053-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № Д14001118ВН-
003ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна определя да бъдат 
задължително застраховани имоти – публична и частна общинска 
собственост, изброени в приложение към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
 
2054-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и в изпълнение на 

чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и по предложение на кмета на община Варна с изх. 
№ РД15005737ВН-002ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна възлага 
на кмета на община Варна да предостави имотите – полски пътища, 
включени в заповедите на Директора на ОД „Земеделие“ – Варна, 
издадени по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землищата на територията 
на община Варна, по цена в размер на средното рентно плащане за 
съответното землище. 

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 – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 
 
 
 
 
 
2055-2. 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. № РД14019441ВН-004ВН/19.03.2015 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 72 кв. м 
ид.ч. от ПИ 10135.2551.363,  в размер на 2 880 лв. без начислен ДДС, при 
пазарна стойност на 1(един) кв. м 40,00 лв.     

2055-2-1. 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 в 
изпълнение на „Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2015 г.“ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14019441ВН-004ВН/19.03.2015 г., Общински 
съвет – Варна упълномощава кмета на община Варна да сключи 
предварителен договор за прехвърляне право на собственост, като:                                                

1. Община Варна ще прехвърли на Николай Методиев Кирилов 
собствеността върху 72 кв. м ид.ч. от ПИ 10135.2551.363, по КК и КР на гр. 
Варна, целият с площ 3 165 кв. м., с начин на трайно ползване „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 по ПУП-ПУР на жк „Изгрев”, гр. Варна, одобрен с 
решение № 552-6/10/26,27.07.2012 г. на Общински съвет – Варна, 
включени в новообразувания проектен УПИ I-2069, кв. 197, жк „Изгрев“, 
гр. Варна, съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет на основание 
чл. 128, ал. 8 от ЗУТ, с решение по т. 17 от протокол № 27/23-24.09.2014 г. 
на ЕСУТ при община Варна, по одобрената по горе пазарна оценка. 

2. 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 I-2069, кв. 197, жк „Изгрев“, гр. Варна. 

3. 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 
Николай Методиев Кирилов.  

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 – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 
 
 
 
 
2056-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 

17Б, ал. 7 от НРУПСЧОВКТД, 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 и № ОС 15000272ВН/18.03.2015г., Общински съвет – 
Варна изменя свое Решение № 1993-11-2/39/04.02.2015 г. както следва:  

- в частта относно датата за ново провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, като същата бъде променена от 20.03.2015 г. от 11.00 часа, 
на 20.04.2015 г. от 11.00 часа. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 
 
 
 
 
 
 
2057-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 ЗМСМА, във връзка с 

писмо  № ОС15000268ВН/17.03.2015 г. на Владимир Тонев – представител 
на община Варна в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ 
ООД, Общински съвет – Варна упълномощава, както следва: 

1. Юлияна Атанасова Боева; 
2. Владимир Велчев Тонев; 
3. Николай Филев Джагаров; 
4. Валентин Петров Станев; 
5. Пламен Иванов Георгиев; 
6. Антон Христов Апостолов 
И един представител от администрацията на община Варна, 

определен със заповед на кмета на община Варна, за проучване на 
възможностите и целесъобразността за закупуване на дялове от капитала 
на „Варна Ефкон“ ООД, собственост на „Ефкон“АГ Австрия, както и за 
приемане на техническия одит за сведение. 

2057-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна задължава упълномощените представители, на следващото 
заседание на Общинския съвет да внесат мотивиран писмен доклад. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
 
 



2058-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 ЗМСМА, чл. 221, ал. 4 
от ТЗ, във връзка с писмо от д-р Петър Москов – Министър на 
здравеопазването № ОС15000114ВН/05.02.2015 г., Общински съвет – 
Варна, в качеството си на акционер в МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД 
предлага д-р Гален Димитров Шиваров, за член на Съвета на 
директорите на дружеството. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 9, въздържали се – 2, отсъстват – 2/ 
 
 
 
 
 
2059-2. 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. № РД15007155ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, находящ се на ул. „Стария фар“ № 4, кв. 
Галата, гр. Варна,  представляващ ПИ 10135.5510.513, с площ 2659 кв.м и 
едноетажни сгради с идентификатори 10135.5510.513.1, със застроена 
площ 336 кв.м, 10135.5510.513.2, със застроена площ 296 кв. м, 
10135.5510.513.3, със застроена площ 5 кв.м, 10135.5510.513.4, със 
застроена площ 5 кв. м, 10135.5510.513.5, със застроена площ 6 кв.м, 
10135.5510.513.6, със застроена площ 13 кв. м, 10135.5510.513.7, със 
застроена площ 31 кв. м, 10135.5510.513.8, със застроена площ 51 кв. м., в 
размер на 299 400 лв., без включен ДДС. 

2059-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 31 и сл. от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 2015 г.“ и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007155ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна общинска 
собственост, находящ се на ул. „Стария фар“ № 4,  кв. Галата, гр. Варна,  
представляващ ПИ 10135.5510.513, с площ 2659 кв.м, при граници: ПИ 
10135.5510.514, ПИ 10135.5510.515, ПИ 10135.5510.517, ПИ 
10135.5510.512, ПИ 10135.5510.511, ПИ 10135.5510.510, ПИ 
10135.5510.508, ПИ 10135.5510.507, ПИ 10135.5510.506, ПИ 
10135.5510.505 и едноетажни сгради с идентификатори 10135.5510.513.1, 
със застроена площ 336 кв.м, 10135.5510.513.2, със застроена площ 296 
кв.м, 10135.5510.513.3, със застроена площ 5 кв.м, 10135.5510.513.4, със 
застроена площ 5 кв.м, 10135.5510.513.5, със застроена площ 6 кв.м, 



10135.5510.513.6, със застроена площ 13 кв.м, 10135.5510.513.7, със 
застроена площ 31 кв.м,  10135.5510.513.8, със застроена площ 51 кв.м.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
7320/14.02.2013 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  299 400 лв., без включен ДДС.   

Стъпка за наддаване – 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 
29 940 лв. без ДДС.                                                                                                          

    Общински съвет – Варна утвърждава следните 
 

Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 
 

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

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

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

тръжни документи;  
2.2. 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); 

2.3. 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  
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 29 940 лв., 

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  200 лв., 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 – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 
 
 
 
 
 
 
2060-2. 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. № ЗК15000038ВН-002ВН/19.03.2015 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, гр. Варна, ул. „Генерал Цимерман” № 35, 
представляващ помещение за комплексно обществено обслужване със 
самостоятелен вход и санитарен възел със застроена площ 27 кв.м., 
находящо се в партера на 6-етажна едропанелен жилищен блок, 0,2910 % 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
предмет на АОС № 498/22.01.1999 г. 

2060-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от 
ЗОС и чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № ЗК15000038ВН-002ВН/19.03.2015 г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на „Агенция за 
социално развитие – Вижън”, ЕИК103125585, вписано в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел при СГС под № 36, том 9, стр. 167 
по ф.д. № 77/1997 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: 
гр. Варна, бул. „Княз Борис І” 115, представлявано от  Георги Иванов 
Георгиев, върху имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Генерал Цимерман” № 35, представляващ помещение за 
комплексно обществено обслужване със самостоятелен вход и санитарен 
възел със застроена площ 27 кв.м., находящо се в партера на 6-етажна 



едропанелен жилищен блок, 0,2910 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, предмет на АОС № 498/22.01.1999 г., за 
срок до 08.10.2016 г. – датата на изтичане на срока на Договор за възлагане 
на социални услуги с изх. № Д-11-9200/1160/17.09.2011 г., сключен между 
община Варна и Сдружение „Агенция за социално развитие - Вижън“. 

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 – 42, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
 
 
2061-2. 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. № ЗК15000038ВН-001ВН/19.03.2015 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, жк „Чайка” до блок 27, представляващ 
едноетажна масивна сграда – клуб, състоящ се от: етаж – фоайе, зала, 
санитарен възел и стълбище за избата със застроена площ 134,56 кв. м и 
изба със светла площ 56,96 кв. м,  в едно с припадащите се % от идеалните 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, предмет на 
АОС № 1747/06.04.2000 г. 

2061-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от 
ЗОС и чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № ЗК15000038ВН-001ВН/19.03.2015 г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на „Агенция за 
социално развитие – Вижън”, ЕИК103125585, вписано в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел при ВОС под № 36, том 9, стр. 167 
по ф.д. № 77/1997 г. по описа на ВОС, със седалище и адрес на управление: 
гр. Варна, бул. „Княз Борис І” 115, представлявано от Георги Иванов 
Георгиев, върху имот-частна общинска собственост, гр. Варна, жк „Чайка”  
до блок 27, представляващ едноетажна масивна сграда-клуб, състоящ се 
от: етаж-фоайе, зала, санитарен възел и стълбище за избата със застроена 
площ 134,56 кв.м и изба със светла площ 56,96 кв.м, в едно с припадащите 
се % от идеалните части от общите части на сградата и от правото на 
строеж, предмет на АОС № 1747/06.04.2000 г., предмет на АОС № 



1747/06.04.2000 г., за срок до 01.02.2017 г. – датата на изтичане на срока на 
Договор за възлагане на социални услуги с изх. № Д 
14000077ВН/05.02.2014 г., сключен между община Варна и Сдружение 
„Агенция за социално развитие - Вижън“.      

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 – 42, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
2062-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение 

на кмета на община Варна с изх. № РД15007154ВН/19.03.2015 г., 
Общински съвет – Варна, допълва свое решение № 1707-4- 
1(35)/03.09.2014 г., като се добавя следния текст: „I-ва езикова гимназия с 
преподаване на английски и немски език“ ще ползва „Многофункционална 
спортна сграда с топла връзка към училищната сграда на второ ниво“ с 
идентификатор 10135.2553.247.8 със застроена площ 1 379 кв.м. и 
10135.2553.247.9 със застроена площ 31 кв.м., предмет на АПОС № 
7082/29.08.2012. г., за провеждане на учебните часове и спортни дейности 
съгласно утвърдения график, като ще заплаща направените разходи за 
почасовото ползване на спортна зала, съобразно сключено Споразумение с 
ОП „Спорт – Варна“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 2/ 
 
 
 
 
 
 
2063-2. 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. № РД14015959ВН-011ВН/19.03.2015 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 5 кв. м 
ид.ч. от ПИ 10135.2564.429 в размер на 450 лв., без начислен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 90 лв., от които за 2 кв. м, придаваеми 
към ПИ 10135.2564.1590 в размер на 180 лв., а за 3 кв. м, придаваеми към 
ПИ 10135.2564.1591 в размер на 270 лв., на 8 кв.м ид.ч. от ПИ 



10135.2564.1590 в размер на 720 лв., без начислен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м 90 лв., на 3 кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.2564.1591 в 
размер на 270 лв., без начислен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м 
90 лв. 

2063-2-1. 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, 
в изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2015 г.” и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14015959ВН-011ВН/19.03.2015 г., Общински 
съвет–Варна упълномощава кмета на община Варна да сключи 
предварителен договор за прехвърляне право на собственост като: 

– Община  Варна  ще  прехвърли  на  Катерина Росенова Николова  
собствеността върху 3 кв. м ид.ч. от ПИ 10135.2564.429, по КК и КР на гр. 
Варна, целият с площ 944 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, съгласно действащия 
регулационен план на Вилна зона – гр. Варна, одобрен със Заповед № 
1035/19.09.1961 г. на КАБ-София, включени в новообособения УПИ ХХІV-
1591, кв. 21, по плана на Вилна зона, гр. Варна, съгласно проект за 
изменение на ПУП – ПРЗ, приет с решение по т. 32, протокол № 13/29-
30.04.2014 г. на ЕСУТ при Община Варна, по одобрената по т. І пазарна 
оценка.   

– Катерина Росенова Николова прехвърля на Община Варна 
собствеността върху 3 кв.м ид.ч. от собствения си недвижим имот, 
придобит на основание  нот. акт № 66, том I, рег. № 1149, дело № 
60/18.04.2013 г.,  вписан в службата по вписвания под № 151, том ХХ, дело 
4127, вх.рег. № 8174/18.04.2013 г., и договор за доброволна делба № 104, 
том І, рег. № 1800/17.06.2013 г., вписан в Службата по вписванията – гр. 
Варна под № 49, том VII, дело № 2201, вх.рег. № 13080/17.06.2013 г., 
представляващ ПИ 10135.2564.1591,  по КК и КР на гр. Варна, целият  с  
площ  624  кв.м.,  попадащи  в  улична  регулация,  съгласно  действащия 
регулационен план на Вилна зона – гр. Варна  одобрен  със Заповед № 
1035/ 19.09.1961 г., включени  към  ПИ 10135.2564.429 - 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 одобрената 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-1591, кв. 21, по плана на Вилна зона, 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  Катерина 
Росенова Николова.  

2063-2-2. 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, 
в изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2015 г.” и по предложение на кмета на 
община Варна с изх. № РД14015959ВН-011ВН/19.03.2015 г., Общински 
съвет–Варна упълномощава кмета на община Варна да сключи 
предварителен договор за прехвърляне право на собственост като: 

– Община  Варна прехвърля на Ивелина Росенова Николова 
собствеността върху 2 кв. м ид.ч. от ПИ 10135.2564.429, по КК и КР на гр. 
Варна, целият с площ 631 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, съгласно действащия 
регулационен план на Вилна зона – гр. Варна, одобрен със Заповед № 
1035/19.09.1961 г. на КАБ-София,  включени в новообособения УПИ 
ХХІІІ-1590, кв. 21, по плана на Вилна зона, гр. Варна, съгласно проект за 
изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение по т. 32, протокол № 13/29-
30.04.2014 г. на ЕСУТ при Община Варна, по одобрената по одобрената 
пазарна оценка.  

– Ивелина Росенова Николова ще прехвърли на Община Варна 
собствеността върху 8 кв. м ид.ч. от собствения си недвижим имот, 
придобит на основание  нот. акт № 66, том I, рег. № 1149, дело № 
60/18.04.2013 г., вписан в службата по вписвания под № 151, том ХХ, дело 
4127, вх.рег. № 8174/18.04.2013 г., и договор за доброволна делба № 104, 
том І, рег. № 1800/17.06.2013 г., вписан в Службата по вписванията – гр. 
Варна под № 49, том VII, дело № 2201, вх.рег. № 13080/17.06.2013 г., 
представляващ ПИ 10135.2564.1590,  по КК и КР на гр. Варна, целият с 
площ 631 кв.м., попадащи в улична регулация, съгласно действащия 
регулационен план на Вилна зона – гр.Варна одобрен със Заповед № 
1035/19.09.1961 г., които ще се включат към ПИ 10135.2564.429 – 
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 одобрената пазарна 
оценка. 

– В предварителния договор да се впише клауза, че Община Варна 
няма да дължи доплащане за разликата между пазарните стойности на 
двата имота. 

– 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 ХХІІІ-1590, кв. 21, по плана на Вилна зона, 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 Ивелина 
Росенова Николова. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 6/ 

 
 
 
 
 

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 
№ 40 

от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Транспорт” относно: 
(1) – даване на съгласие на Съвета на директорите на „Градски 

транспорт“  ЕАД да сключат договор за банков кредит чрез процедура по 
ЗОП при определени параметри. 

 
Докл.: Жельо Алексиев – Председател на ПК „Транспорт“ 

 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

2064-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 221, т. 
11 от Търговския Закон и по предложение на инж. Злати Златев – изп. 
директор на „Градски транспорт“ ЕАД – гр. Варна с вх. № ОС15000313ВН-
001ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – Варна, в качеството си на 
едноличен собственик на капитала на „Градски транспорт“ ЕАД – гр. 
Варна, упълномощава Съвета на директорите на „Градски транспорт“ 
ЕАД: 

1. Да сключи договор за банков кредит с избрана банка чрез 
процедура по ЗОП, при следните параметри: 

1.1. Максимален размер на кредита – 5 000 000  (пет милиона) лева. 
1.2. Валута на дълга – лева. 
1.3. Вид на дълга – дългосрочен. 
1.4. Максимален срок на погасяване – 60 (шестдесет) месеца от 

датата на сключване на договор за кредит. 
1.5. Максимален лихвен процент – до 7 % (седем процента) за целия 

срок на договора. 
1.6. Наказателен лихвен процент при просрочие – до 1.5 % от 

просрочената сума. 
1.7. Максимален размер на такси за обслужване на кредита – без 

такса обслужване. 
1.8. Максимален размер за такси за предсрочно погасяване на 

кредита – без такса предсрочно погасяване. 



1.9. Условия за погасяване на кредита – на равни месечни вноски 
съгласно погасителен план. 

1.10. Начин на усвояване на кредита – в едноседмичен срок от 
представяне на искане от Възложителя и предоставяне на Изпълнителя 
удостоверение за вписан договор за особен залог. 

1.11. Обезпечение на кредита – чрез учредяване на залог бъдещи 
приходи. 

1.12. Други условия – кредиторът да не изисква други такси, 
комисионни, повишаване на лихвения процент, издаване на Запис на 
заповед, учредяване на ипотека, застраховка по кредита, насочване на 
постъпления по сметки, реализиране на обороти и други, всички плащания 
на главница по кредита и плащания, свързани с дължимите лихви и такси 
да се извършват по банков път. 

2064-3-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – 
Варна, допуска предварително изпълнение на решение № 2064-
3/40/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна с оглед защитата на важни 
обществени интереси, а именно: необходимостта от спешно погасяване на 
изискуеми стари задължения на „Градски транспорт“ ЕАД.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 3, въздържали се – 13, 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 
№ 40 

от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна за 
участие в Общото събрание на “Асоциация по В и К”.  

 
     Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 

     
    
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2065-4. 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 № 
РД15006070ВН/10.03.2015 г. 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 30.03.2015 г., и 
да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 
има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
бюджет на “Асоциацията по В и К” на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна за 2015 г. - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
отчет за изпълнението на бюджета на “Асоциация по В и К” на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 
Варна“ ООД, Варна за 2014 г.” - Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на община 
Варна.  

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение съгласно 
чл. 34, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 



по водоснабдяване и канализация на общото събрание за принципно 
съгласие за сключване на договор за срок от 15 години за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията, както и 
предоставяне на В и К услуги на потребителите срещу заплащане със 
съществуващия В и К оператор „Водоснабдяване и канализация – Варна“ 
ООД, Варна, на водоснабдителната и канализационна система в 
обособената територия, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо от 
Закона за водите.” - Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на община Варна.  

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други.” - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна.  

2065-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
“Асоциация 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 – 40, против – 0, въздържали се – 0, 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 

№ 40 
от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 

по точка  пета от дневния ред 
 

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

(1) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение „Ефективни партньорства за иновативни 
модели в образователния процес“ за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 2. 
Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и 
младежта. 

(2) – одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението 
на Общинския план за развитие 2014 г. - 2020 г. за периода 01.01.2014 г. 
– 31.12.2014 г. 

(3) – даване на съгласие за кандидатстване на Община Варна с 
проектно предложение „Заедно на вълната на иновациите“ за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма 
„Еразъм+“, ключова дейност 1 Образователна мобилност на граждани, 
Мобилност на младежи и младежки работници. 

(4) – даване на съгласие за подписване на Протокол за 
сътрудничество между град Варна, България и град Кобулети, Грузия.  

(5) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в 
„Пилотен проект насочен към насърчаване на здравословното хранене 
на бременни и кърмещи жени“, на Европейската комисия и Главна 
дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“. 

   
Докл.: Даниела Димова – общински съветник 

 
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2066-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и 
по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15005118ВН/25.02.2015 г. 

– Общински съвет – Варна дава съгласие за кандидатстване с проект 
“Ефективни партньорства за иновативни модели в образователния 



процес“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма 
„Еразъм+“, ключова дейност 2. Стратегически партньорства в областта на 
образованието, обучението и младежта. 

– Общински съвет – Варна дава съгласие да се осигурят 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 ДБФП 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. 

– Общински съвет – Варна дава съгласие кмета на община вана да 
подпише партньорско споразумение с партньорите според изискванията на 
програмата. 

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

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

 
 
 
 
2067-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 23, т. 4 и чл. 

24, т. 1 от Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 и 4 от 
Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие и  по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007021ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Годишния доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за 
развитие 2014-2020 г. на Община Варна за периода 01.01.2014 г. – 
31.12.2014 г., приложен към настоящото решение. 

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

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

 
 
 
 



2068-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и 
по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007143ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

– Дава съгласие за кандидатстване на община Варна с проект 
„Заедно на вълната на иновациите, Програма „Еразъм+“, ключова 
дейност 1. Образователна мобилност на гражданите, мобилност на 
младежи и младежки работници. 

– Дава съгласие да се осигурят средства от бюджета на Община 
Варна за съответната година, в случай на необходимост за покриване на 
допустими разходи по проект, преди същите да бъдат възстановени от 
Европейската комисия. В случай на подписан договор за безвъзмездна 
финансова помощ между Община Варна и Европейската комисия, 
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. 

– Общински съвет – Варна дава съгласие кмета на община Варна да 
подпише партньорско споразумение с партньорите според изискванията на 
програмата. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 

 
 
 
 
2069-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 61, ал. 1 и във връзка с 

чл. 44, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на кмета на община Варна 
с изх. № РД15007087ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

– Дава съгласие за подписване на Протокол за сътрудничество 
между град Варна, България и град Кобулети, Грузия, приложение към 
настоящото решение. 

– Възлага на кмета на Община Варна да предприеме необходимите 
действия по подписването на Протокол за сътрудничество между град 
Варна, България и град Кобулети, Грузия. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 

 
 
 
 
2070-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23, чл. 59 и сл. 

от ЗМСМА и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15007313ВН/21.03.2015 г., Общински съвет – Варна взема следните 
решения: 



2070-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23, от 
ЗМСМА и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007313ВН/21.03.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Община Варна да участва като партньор по „Пилотен проект насочен 
към насърчаване на здравословното хранене на бременни и кърмещи 
жени“, на Европейската комисия и Главна дирекция „Здравеопазване и 
безопасност на храните“. 

2070-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от 
ЗМСМА след одобрение на проектното предложение и подписване на 
договор за безвъзмездна финансова помощ, и във връзка с предложение на 
кмета на община Варна с изх. № РД15007313ВН/21.03.2015 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие Община Варна да осигури средства от 
общинския бюджет за покриване на допустимите разходи, преди те да 
бъдат възстановени от Европейската комисия и Главна дирекция 
„Здравеопазване и безопасност на храните“ в рамките на бюджета на 
„Пилотен проект насочен към насърчаване на здравословното хранене на 
бременни и кърмещи жени". 

2070-5-3. На основание чл. 59 и сл. от ЗМСМА и по предложение на 
кмета на община Варна с изх. № РД15007313ВН/21.03.2015 г., Общински 
съвет – Варна, одобрява текста на Договор за сътрудничество, във връзка с 
изпълнението на „Пилотен проект насочен към насърчаване на 
здравословното хранене на бременни и кърмещи жени“ финансиран от 
Европейската комисия и Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност 
на храните“, приложен към настоящото решение. 

– В изпълнение на Решение № 2070-5-3/40/30.03.2015 г., Общински 
съвет – Варна упълномощава кмета на община Варна да подпише Договор 
за сътрудничество, във връзка с изпълнението на „Пилотен проект насочен 
към насърчаване на здравословното хранене на бременни и кърмещи жени“ 
финансиран от Европейската комисия и Главна дирекция „Здравеопазване 
и безопасност на храните“. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 

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 
№ 40 

от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Здравеопазване” относно: 
(1) – изменение на решение № 1237-5/26/13,14.12.2013 г. на 

Общински съвет – Варна. 
(2) – даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура 

на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания Д-р Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД. 

(3) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение.   

(4) – неотпускане на еднократна финансова помощ по молби на 
граждани за лечение.  

(5) – упълномощаване представителя на Община Варна да 
участва в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Света 
Анна – Варна“ АД. 

 
  Докл.: д-р Людмил Цветков – вр.и.д. Председател на ПК 

„Здравеопазване“ 
        
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2071-6. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна изменя свое решение № 1237-5/26/13,14.12.2013 г., както 
следва: 

–  Прекратява дейността на отделение „Клинична лаборатория“ към 
дъщерното дружество АМЦСМП „Белодробен медицински център“ ЕООД. 

– Прехвърля дейността на отделение „Клинична лаборатория“ от 
дъщерното дружество АМЦСМП „Белодробен медицински център“ ЕООД 
към „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД.    

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 



2072-6. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86, ал. 1 
от ЗЛЗ и чл. 20, чл. 24, ал. 1 от Наредба № 18/20.06.2005 г. за критериите, 
показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения  и по 
докладна записка от  управителя на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД с № РД15004808ВН-001ВН/27.02.2015 г., Общински съвет – Варна 
реши:  

1. Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД  по: 

– цялостната медицинска дейност; 
– отделни медицински и други дейности; 
– обучение на студенти и специализанти. 
2. Съгласува комисия по самооценяване в следния състав: 
Председател: д-р Янислава Пенчева Илиева; 
Заместник-председател: Нина Иванова Стефанова – главна 

медицинска сестра; 
Секретар: Мариета Николаева Димитрова; 
Членове: 1. Д– р Светослав Янков Узунов; 
2. д-р Кирил Георгиев Киров; 
3. д-р Васил Стефанов Попов; 
4. проф. Лена Петкова Маринова - Брайнова; 
5. д-р Огнян Иванов Младенов; 
6. д-р Красимир Димитров Иванов; 
7. д-р Снежина Ангелова Янчева; 
8. д-р Емил Иванов Кънчев; 
9. д-р Руска Тодорова Стоянова; 
10. д-р Ивелина Николаева Цолова; 
11. д-р Георги  Йорданов Хаджиев; 
12. Светла Любенова Златева - магистър фармацевт; 
13. Димитрия Георгиева Григорова - главен счетоводител; 
14. Павлина Янева Моновска – старша  медицинска сестра; 
15. Стела Филипова Василева – Лилова – ръководител „Човешки 

ресурси“. 
16. Марияна Стефанова Атанасова – експерт „Обществени поръчки“; 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 

 
 
 
 
 



2073-6. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение № 1958-
3/39/04.02.2015 г. на Общински съвет – Варна и на база здравен статус, 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 4/ 

 
 
 
 
 
 
2074-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

4 от ЗМСМА и  на база здравен статус, Общински съвет – Варна не 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение  
към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 

 
 
 
 
 
 
2075-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
покана вх. № РД15006769ВН/17.03.2015 г. от проф. д-р Дико Бошнаков – 
изпълнителен директор, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на акционера община Варна – общинския съветник д-р 
Ивайло Симеонов Бояджиев, да участва в извънредно Общо събрание на 
акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, което ще се проведе на 
08.04.2015 г. от 11:00 часа и да гласува по посочените в предварително 
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване на настоящия 
съвет на директорите и избор на нов съвет на директорите на 
дружеството“. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите 
освобождава настоящия съвет на директорите и избира нов съвет на 
директорите.“  – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува 
„за“. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне мандата на 
новоизбрания съвет  на директорите“.  Проект за решение: „Общото 



събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания 
съвет на директорите.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува „за“. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Определяне възнаграждението 
на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 
управлението.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите 
определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 
които няма да бъде възлагано управлението, да бъде в размер на две 
средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от 
петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за 
страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете 
на съвета на директорите, на които не  е възложено управлението могат да 
получат въпросното възнаграждение, в случаите в които това не 
противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.“ – Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува „за“. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разни“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

2075-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД, представителят на 
акционера община Варна общинския съветник д-р Ивайло Симеонов 
Бояджиев, 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 – 37, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 

 
 

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 
№ 40 

от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Младежки дейности и спорт” относно: 

(1) –  отмяна на Наредба за реда и условията за безвъзмездно 
ползване на общинската спортна база от Варненски спортни клубове и 
приемане на нова Наредба за реда и условията за безвъзмездно и 
възмездно ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на 
община Варна, предоставени за управление на ОП „Спорт – Варна“. 

(2) – удължаване срока на предоставеното право на ползване на 
спортните клубове на общинската спортна база. 

 
 Докл.: Благомира Александрова – Председател на ПК „МДС“ 

          
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

2076-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50, ал. 
5 от ЗФВС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15006858ВН/18.03.2015 г., Общински съвет – Варна отменя „Наредба за 
реда и условията за безвъзмездно ползване на общинската спортна 
база от Варненски спортни клубове“ приета с Решение № 260-4/6/ 
28.03.2012 г. на Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 
2077-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50, ал. 

5 от ЗФВС и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 



РД15006858ВН/18.03.2015 г., Общински съвет – Варна приема „Наредба за 
реда и условията за безвъзмездно и възмездно ползване на спортни 
обекти и съоръжения, собственост на община Варна, предоставени за 
управление на ОП „Спорт – Варна“, съгласно приложение № 1, към 
настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 
2078-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от 

ЗОС, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 5 от НРПУРОИ и по предложение на  
кмета на община Варна с изх. № РД15007085ВН/19.03.2015 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие срокът на предоставеното право на ползване 
на спортните клубове (по приложения списък) на общинската спортна база 
да бъде удължен до 31.05.2015 г. 

Ползването на спортната база да се осъществява посредством приет и 
утвърден график от директора на ОП „Спорт – Варна“ за ползване на 
съответната спортна база. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението, съгласно приложение № 2 към 
настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, 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 
№ 40 

от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

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

(1) – преобразуване на СОУ “Васил Друмев“ от средно 
общообразователно в основно училище от следващата учебна 2015/2016 
година. 

 
    Докл.: Славчо Славов – Председател на ПК „НО“ 

      
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2079-8. На основание чл. 44, ал. 4, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 17, 
ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с  изпълнение на  чл. 36, ал. 1, т. 1 от 
Закона за народната просвета и чл. 12 , ал. 2,  ал. 3 и ал. 6 от Правилника за 
прилагане на закона за народната просвета и по предложение от кмета на 
община Варна с изх. № РД15007152ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – 
Варна преобразува Общинското средно общообразователно училище 
(СОУ) “Васил Друмев“ в Основно училище (ОУ) “Васил Друмев“ от 
учебната  2015/2016 година. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 

 

 

 
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 
№ 40 

от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

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

(1) – приемане на Наредба за реда и условията за пътуване на 
преференциални цени в обществения транспорт на територията на 
община Варна. 

(2) – отмяна на решения на Общински съвет – Варна. 
 

 Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „Правна комисия“ 
          
 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

2080-9. На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от 
ЗМСМА и по предложение на кмета на община Варна с № 
РД15005276ВН/27.02.2015 г., Общински съвет – Варна приема Наредба за 
реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения 
транспорт на територията на община Варна, съгласно приложение № 1, 
към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
2081-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с № РД15005260ВН/27.02.2015 г., 
Общински съвет – Варна отменя свои решения, както следва:  

– Решение № 4812-10/Протокол № 52/16.03.2007 г. 
– Решение № 165-16/Протокол № 3/14.12.2007 г. 
– Решение № 3441-13/Протокол № 40/04.04.2006 г. 



– Решение № 212-9/Протокол № 4/01.02.2012 г. 
– Решение № 1927-8/Протокол № 19/09.12.2009 г. 
– Решение № 4813-10/Протокол № 52/16.03.2007 г. 
– Решение № 829-4/Протокол №15/20.02.2013 г.  
– Решение № 207-17/Протокол № 8/28.01.2004 г. 
– Решение № 1142-25/Протокол №13/18.02.2009 г. 
– Решение № 103-11/Протокол № 3/14,15.12.2011г. 
– Решение № 104-11/Протокол № 3/14,15.12.2011г. 
– Решение № 1143-25/Протокол № 13/18.02.2009г. 
– Решение № 213-9/Протокол № 4/01.02.2012г. 
– Решение № 828-4-3/Протокол № 15/20.02.2013г. 
– Решение № 1247-13/Протокол №14/01,02.04.2009г. 
 Решението влиза в сила след влизане в сила на Наредба за реда и 

условията за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт 
на територията на община Варна.   

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, 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 
№ 40 

от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

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

(1) – даване на съгласие за участие на Община Варна във Фонд 
„Общинска солидарност“ при Националното сдружение на общините 
в Република България. 

(2) – даване на съгласие за мостово финансиране и финансиране на 
недопустими разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ за 
реализацията на етап 1 на проект „Подготовка и изпълнение на проект 
за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк 
„Златни пясъци”, Община Варна” по  ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.”. 

(3) – даване на съгласие за удължаване срока на Договор за 
безвъзмездна финансова помощ  и упълномощаване на кмета на Община 
Варна да издаде Запис на заповед в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство, по проект „В подкрепа на 
Варна за програмен период 2014 - 2020 година” по ОП „Регионално 
развитие“. 

(4) – даване на съгласие за удължаване срока на Договор за 
безвъзмездна финансова помощ и упълномощаване на кмета на Община 
Варна да издаде Запис на заповед в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройство, по проект „Естетизация и 
модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на 
град Варна“ на ОП „Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. 

(5) – даване на съгласие за поемане на общински дълг и 
упълномощаване на кмета на Община Варна да издаде Запис на заповед в 
полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, във 
връзка с авансово плащане по проект „Подкрепа за осигуряване на 
съвременни социални жилища в Община Варна“ на ОП „Регионално 
развитие“ 2007 – 2013 г. 

(6) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в 
проектно предложение CIVITAS програма „Хоризонт“, мярка „MG-5.5а. 
Демонстриране и тестване на иновативни решения за по-чист и по-
добър градски транспорт и мобилност“.  



(7) – изменение и допълнение на Приложение 2 към Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Варна. 

(8) – възлагане на кмета на Община Варна извършването на спешен 
ремонт на стоманобетонната козирка на главния вход на сградата на ДКЦ 
„Св. Иван Рилски“ – Аспарухово – Варна“ ЕООД.   

(9) – отпускане на финансови средства за нуждите на „Школа по 
изкуства за деца и младежи в неравностойно положение – Дедал“. 

(10) – отпускане на средства за провеждане на концертите на 
„Симфониета“ от бюджета на Община Варна. 

(11) – отпускане на финансови средства на район „Младост“ за 
провеждане на „VI-та общоградска спартакиада на хората от третата 
възраст“. 

(12) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от Фонд 
„Солидарност“ и осигуряване на собствен принос по проектите.   

(13) – даване на съгласие Община Варна да кандидатства за 
финансиране на проект „Битова канализация в с. Каменар, община 
Варна“. 

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

  
    

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2082-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и във връзка с чл. 27, 
ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 6 от Устава на НСОРБ и Правилника за 
устройството и дейността на Фонд „Общинска солидарност“, приет с 
Решение № 2 от Протокол № 35 от 30.01.2015 г. на УС на НСОРБ и по 
предложение от кмета на община Варна с изх. № РД15003414ВН-
003ВН/04.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие за участие на Община Варна във Фонд „Общинска 
солидарност“ – целева дейност към НСОРБ. 

2. Определя участието на общината във Фонда със следните вноски: 
2.1. Встъпителна вноска в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева); 
2.2. Годишна вноска в размер на 1 500 лв. (хиляда и петстотин лева). 
3. Определя Купен Стоянов Пашов (Началник отдел „Дейности по 

защита на населението“, дирекция „Управление на сигурността и контрол 
на обществения ред“) за представител на Община Варна в Общото 
събрание на Фонда. 

4. Възлага на кмета на Община Варна да: 



4.1. Внесе определените с т. 2 вноски във фонда в сроковете, 
съгласно Правилника за устройството и дейността му, приложение към 
настоящото решение; 

4.2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане 
при възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за 
устройството и дейността му; 

4.3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на 
временно финансово подпомагане по т. 4.2; 

4.4. Възстановява ползваните средства за временно финансово 
подпомагане в определените в Правилника срокове. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 
 
 

2083-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение от кмета на община Варна с изх. № РД11-2600/62/18.03.2015 
г., Общински съвет – Варна реши:  

- Одобрява разходи до 188 329,25  лева за мостово финансиране по 
проект № DIR-51011119-18-37 „Подготовка и изпълнение на проект за 
развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк 
„Златни пясъци”, Община Варна” по ОП ”Околна среда 2007-2013 г.”, 
Приоритетна ос 1: Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени 
места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали. 

- Одобрява недопустими разходи до 138 613,80 лева за финансиране 
на недопустим по ОП ”Околна среда” ДДС, финансовите корекции и 
дейностите по административно – финансово управление по проект № 
DIR-51011119-18-37 „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на 
инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци”, 
Община Варна” по  ОП ”Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: 
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води 
в населени места с над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., 
попадащи в градски агломерационни ареали. 

Средствата за разходите, посочени в приложената справка 1 да бъдат 
осигурени от бюджета за 2015 г. на община Варна, съгласно приложение 
към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 

 
 



2084-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД15006811ВН/17.03.2015 г., Общински съвет – Варна във връзка със свое 
решение № 1218-2/26/13,14.12.2013 г., изменено с Решение № 1282-
2/27/13.01.2014 г. за поет общински дълг в размер на 519 943, 20 лв. 
(петстотин и деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и 
двадесет стотинки) и във връзка с удължаване срока на договор за 
безвъзмездна финансова помощ, упълномощава кмета на община Варна да 
издаде в полза на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013г. – Главна дирекция „Програмиране на регионалното 
развитие”, нова Запис на заповед по образец със срок на предявяване за 
плащане до 16.12.2015 г. (два месеца след приключване на проекта),  
гарантиращ пълния размер на полученото авансово плащане в размер на 
519 943,20 лева (петстотин и деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет 
и три лева и двадесет стотинки) по договор за безвъзмездна финансова 
помощ № BG161PO001/5-02/2012/011 за изпълнение на Проект № 
BG161PO001-5.3.02-0011 „В подкрепа на Варна за програмен период 
2014-2020 година”, по схема № BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за 
следващия програмен период”, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, 
Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите по 
Оперативна програма „Регионално развитие”. 

Запис на заповед със срок на предявяване 16.06.2015 г., да се предаде 
на Управляващ орган на ОП „Регионално развитие“ след предаване от 
негова страна на Запис на заповед, поета като общински дълг с решение № 
1218-2/26/13,14.12.2013 г. на Общински съвет – Варна, изменено с 
Решение № 1282-2/27/13.01.2014 г. гарантиращ пълния размер на 
полученото авансово плащане в размер на 519 943,20 (петстотин и 
деветнадесет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и двадесет 
стотинки) лева, съгласно приложение към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 
 
2085-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № РД13012506ВН-
105ВН/21.03.2015 г., Общински съвет – Варна във връзка със свое 
Решение № 1186-7/25/30.10.2013 г., за поет общински дълг в размер на 1 
662 500 (един милион шестстотин шестдесет и две хиляди и петстотин) 
лева и във връзка с удължаване срока на Договор за безвъзмездна 



финансова помощ № ВG161РО001/1.4-09/2012/006, упълномощава кмета  
на Община Варна да издаде  в полза на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма 
„Регионално развитие“ 2007 - 2013 г. – Главна дирекция „Програмиране 
на регионалното развитие“, нова Запис на заповед по образец със срок 
на предявяване за плащане до 20.02.2016 г., (два месеца след 
приключване на проекта), гарантиращ пълния размер на полученото 
авансово плащане – 1 662 500 (един  милион   шестстотин шестдесет и  
две хиляди и петстотин) лева за изпълнение на проект № 
ВG161РО001/1.4-09/2012/006 „Естетизация и модернизация на главни 
пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна“, по 
схема № ВG161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и  достъпна  градска  среда“, 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие",  
Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска“. 

Запис  на заповед  със срок на  предявяване  20.02.2016 г.,  да се 
предаде на Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално 
развитие“ 2007-2013 г. след предаване от негова страна на Запис на 
заповед със срок на предявяване 20.07.2015 г. в размер на полученото 
авансово плащане – 1 662 500 (един  милион шестстотин шестдесет и 
две хиляди и петстотин) лева, поета като общински дълг с Решение № 
1186-7/25/30.10.2013 г., съгласно приложение към настоящото решение.
 /Резултати от поименно явно гласуване:  

за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
2086-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по  

предложение от кмета на община Варна с изх. № РД15005241ВН-
013ВН/21.03.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за поемане на 
задължението и упълномощава кмета на община Варна да издаде в полза 
на Министерство на регионалното развитие и благоустройство, 
Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-
2013 г. – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, 
Запис на заповед по образец, гарантиращ пълния размер на авансовото 
плащане – 1 258 316,53 (един милион двеста петдесет и осем хиляди триста 
и шестнадесет лева и петдесет и три стотинки), съгласно чл. 4, т. 4.1 и т. 
4.2 от договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.2-
02/2011/004 за изпълнение на проект №BG161PO001-1.2.02-0006 
„Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища в община 
Варна“, схема BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на 
съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и 



социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно 
положение”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, Операция 1.2: „Жилищна политика” на ОП “Регионално 
развитие“ 2007 – 2013 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 2, въздържали се – 4, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
 

 
2087-10. 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. № 
РД15007323ВН/21.03.2015 г.,  Общински съвет – Варна реши: 

  Дава съгласие Община Варна да участва като партньор в проектно 
предложение „MiLLENnIUM - Multi Living Labs ENhancing Innovative 
Urban Mobility“, финансиран по Програма „Хоризонт 2020“, мярка „MG-
5.5a. Демонстриране и тестване на иновативни решения за по-чист и 
по-добър градски транспорт и мобилност“, с бюджет на проекта за 
Община Варна в рамките до 1 500 000 евро /2 933 745 лева/.  

Дава съгласие след одобрение на проектното предложение и 
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, Община Варна 
да осигури средства от бюджета на община Варна за 2015 г. необходими за 
изплащане на данък добавена стойност. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 

2088-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, ал. 2 от ЗМСМА и по 
предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД15001598ВН/20.01.2015 г., Общински съвет – Варна приема изменение и 
допълнение на Приложение 2 към Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна, съгласно приложение към настоящото решение.   

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 

 
 



2089-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да извърши спешен 
ремонт на съществуващата стоманобетонна козирка на главния вход на 
основната сграда на „ДКЦ Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“  
ЕООД,  с адрес гр. Варна, район Аспарухово, ул. „Народни будители“ № 5.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност „Превантивна дейност за 
намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии – местна 
дейност“ от бюджета на община Варна за 2015 г. 

Задължава кмета на община Варна да предостави информация за 
сроковете за извършване на ремонта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 

 
 
 
 
2090-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна отпуска финансови средства в размер на 5 000 (пет хиляди) 
лева, за подпомагане  дейността на Сдружение с нестопанска цел „Школа 
по изкуства за деца и младежи в неравностойно положение – Дедал“, 
вписано в Регистъра за юридически лица с нестопанска цел при СГС под 
партиден № 27, том. 53, стр. 62 по ф.д. № 12/2009 г., БУСТАТ 175632004, 
представлявано от Дарин Димчев Сотиров – председател на управителния 
съвет. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2015 г. 
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 

 
 
 
 
 
2091-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна отпуска финансови средства в размер на 12 280 (дванадесет 
хиляди двеста и осемдесет) лева, на Фондация „Добри Христов“ с адрес: 
град Варна, бул. „Княз Борис I“ № 74, ЕИК 103532438, представлявано от 
проф. Милко Коларов – председател за провеждане на концертите на 
оркестър „Симфониета“.  

 Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2015 
г., приложение № 24 “Международни и местни културни прояви“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 

 



2092-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение от Христо Христов – кмет на район „Младост“ с № 
РД15007271МЛ-001ВН/21.03.2015 г., Общински съвет – Варна отпуска 
финансови средства в размер на 1 000 (хиляда) лева,  на район „Младост“ 
за провеждане на „VI-та  общоградска спартакиада на хората от 
третата възраст“ за купата на ТВ „Черно море“.   

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2015 
г., приложение 24 “Международни и местни културни прояви“, IV 
„Национални и градски празници и чествания“ от Празници на районите.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 

2093-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА и 
по предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД15007840ВН/26.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

 - Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ чрез отпуснатите от ЕК средства от Фонд „Солидарност“ по 
Заявление 2014BG16SPО001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г., 
със следните два обекта: „Възстановяване водопроводимостта на източен 
охранителен канал на територията на кв. “Аспарухово“, гр. Варна“ и 
„Възстановяване водопроводимостта на западен охранителен канал на 
територията на кв. “Аспарухово“, гр. Варна“. 

- Разходите за операциите включени в проекта са за щети, настъпили 
като пряка последица от бедствието (наводнението) от периода 19-23 юни 
2014 г., и не надвишават необходимото за възстановяване на състоянието 
на инфраструктурата от преди бедствието. 

- Община Варна да осигури собствен принос по проекта в случай, че 
инвестиционните проекти за двата обекта „Възстановяване 
водопроводимостта на източен охранителен канал на територията на кв. 
“Аспарухово“, гр. Варна“ и „Възстановяване водопроводимостта на 
западен охранителен канал на територията на кв. Аспарухово“, гр. Варна“, 
предвиждат подобрения на инфраструктурата и/или в случай, че 
стойността на разходите надвишава размера на определената безвъзмездна 
финансова помощ, която е в размер на 8 784 966,11 лв. 

- Дава съгласие за поемане на ангажимент от страна на Община 
Варна за пълно или частично възстановяване на получената безвъзмездна 
помощ, в случай че се установи, че средствата не са използвани по 



предназначение или че декларираните щети са значително по-високи от 
действително претърпените в резултат на бедствието от 19-23 юни 2014 г. 

2093-10-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед 
обстоятелството, че срока за подаване на документите за кандидатстване за 
безвъзмездната финансова помощ е 06.04.2015 г. и като от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на Решение 
№ 2093-10/40/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 2/ 

 
 
 
 
 
2094-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на община Варна с изх. № 
РД15007822ВН/26.03.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Община Варна, да кандидатства за безвъзмездна помощ в размер до 
770 000 /седемстотин и седемдесет хиляди/ лева със средства от трансфера, 
предоставен на ПУДООС от Държавен бюджет за 2015 г. за реализация на 
проект „Битова канализация в с. Каменар, община Варна –  
канализационни клонове  № 6, 22, 23, 30 част от клон 39 /от ревизионна 
шахта 196 до ревизионна шахта 200/ и част от клон 42 /от ревизионна 
шахта 200 до ревизионна шахта 225/, с обща дължина 1 195,90 м. част от 
проект: „Битова канализация в с. Каменар, Община Варна – 
канализационни клонове № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 с обща дължина 
11 220 м.“. 

Общински съвет – Варна дава  становище, че стартирането на 
горецитирания обект е приоритет за 2015 г. 

 /Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, 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 
№ 40 

от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Обществен ред и сигурност” относно: 

(1) – отмяна на решение № 147-10/3/14.12.2007 г. на Общински 
съвет – Варна относно създаване на доброволни формирования на 
Община Варна и одобряване създаването на доброволно формирование 
„Варна“. 

Докл.: Станислав Темелков  – Председател на ПК „ОРС“ 
      
 
     
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2095-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13027384ВН/20.11.2014 
г., Общински съвет – Варна отменя свое решение № 147-10/3/14.12.2007 г., 
относно създаване на доброволни формирования на община Варна. 

2095-11-1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № РД13027384ВН/20.11.2014 
г., Общински съвет – Варна одобрява създаване на доброволно 
формирование „Варна“, със следните групи: 

– група „пожарогасене“; 
– група „издирване, спасяване и аварийно – възстановителни 

дейности“; 
– група „първа долекарска помощ“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 46, против – 0, 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 
№ 40 

от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

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

(1) – именуване на площадното пространство заключено между ул. 
„Преслав“, ул.  „Сан Стефано“ и ул. „Одесос“ с наименованието „Петър 
Увалиев“. 

(2) – именуване на площадното пространство заключено между ул. 
„Кракра“, ул.  „Радецки“ и ул. „Григорий Цамблак“ с наименованието 
„Войвода Ташко Шерифски“. 

(3) – избор на временни членове на Експертния съвет към фонд 
„Култура“. 

(4) – преименуване на местности на територията на община Варна. 
 

Докл.: Даниела Димова  – Председател на ПК „КДР“ 
        
   
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2096-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с 

предложение на Антонио Угрински – общински съветник с № 
РД15001846ВН/22.01.2015 г., Общински съвет – Варна именува 
площадното пространство заключено между ул. „Преслав“, ул. „Сан 
Стефано“ и ул. „Одесос“ с наименованието „Петър Увалиев“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 3/ 

  
 
 
2097-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, във връзка с 

писмо от Генади Генадиев – Председател на Македонско културно – 
просветно дружество „Гоце Делчев“ – Варна с № 



ОС14000693ВН/27.05.2014 г., Общински съвет – Варна именува 
площадното пространство заключено между ул. „Кракра“, ул. „Радецки“ 
и ул. „Григорий Цамблак“ с наименованието „Войвода Ташко 
Шерифски“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 

 
 
 
 
2098-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 3 и 

ал. 4 от Правилника за работа на фонд „Култура” на община Варна и по 
предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет – 
Варна избира временни членове на Експертния съвет, както следва:   

1. Симеон Стефанов Лютаков; 
2. Кремена Цанкова Маркова; 
3.Христо Иванов Дипчиков; 
4. д-р Емилия Милкова Станева; 
5. Димитър Константинов Дермански; 
6. арх. Владимир Максимов Попов. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 2/ 

 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

2099-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет – 
Варна преименува обекти с общинско значение – местности на територията 
на община Варна, които не съответстват на принципите на географски 
наименования, заложени в Раздел І чл. 3-5 от Указ № 1315/18.07.1975 г. за 
наименованията, съгласно приложение № 1, към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 19, против – 7, въздържали се – 16, отсъстват – 6/ 
Решението не се приема. 
 
 

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 
№ 40 

от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 

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

(1) – промяна в общата численост и структура и увеличаване 
числеността на общинската администрация.  

(2) – одобряване на нова структура на ОП „Зоопарк – Спасителен 
център“ – Варна. 

(3) – одобряване на промени в структурата на общинската 
администрация. 

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

  
     
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

2100-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15003172ВН/04.02.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява промени в 
общата численост и структура на общинската администрация, като 
увеличава числеността на дейност 878 „Общински приют за 
безстопанствени кучета“ с 4 /четири/ щатни бройки – „изпълнител 
пазач“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 24, против – 8, въздържали се – 12 отсъстват – 4/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 



2101-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и чл. 52 от ЗОС 
и по предложение на кмета на община Варна с изх. № РД15000454ВН-
001ВН/05.03.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява нова структура 
на ОП „Зоопарк – Спасителен център“ – Варна, съгласно приложение 
№ 1, към настоящото решение, като увеличава числеността с 1 /една/ 
щатна бройка, определена за следната длъжност: 

- Зооинженер - 1 /една/ щатна бройка. 
Одобрява следните трансформации на длъжности: 
- Длъжност „биолог“ - 1 /една/ щатна бройка в длъжност „Уредник, 

зооколекция в зоологическа градина“ - 1 /една/ щатна бройка; 
- длъжност „общ работник“ - 1 /една/ щатна бройка в длъжност 

„хигиенист“ - 1 /една/ щатна бройка. 
Разходите за фонд работна заплата и осигуровки на увеличения 

персонал са в рамките на приетия и одобрен бюджет за 2015 г. на ОП 
„Зоопарк – Спасителен център“ – Варна.    

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 
2102-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на община Варна с изх. № РД15007037ВН-
001ВН/27.03.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява промени в 
структурата на общинската администрация на община Варна, както следва: 

1. Преструктурира дирекция „Образование, младежки дейности и 
спорт“ в дирекция „Образование и младежки дейности“ и дирекция 
„Спорт“, като запазва общата численост на общинската администрация. 

2. Определя дирекция „Образование и младежки дейности“ и 
дирекция „Спорт“, като второстепенни разпоредители с бюджет.  

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и поради необходимостта от 
защита на важни обществени интереси, а именно кандидатстването на 
община Варна по проекти свързани с определянето на град Варна за 
„Европейска младежка столица“, Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на решение № 2102-13/40/30.03.2015 г. на 
Общински съвет – Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 5/ 

 
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 
№ 40 

от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 
по точка  четиринадесета 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) – приемане на „План за действие 2015 г. – 2017 г.“ към 
„Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012 г. – 
2020 г.“. 

(2) – даване на предварително съгласие за преминаване през имоти 
общинска собственост, съгласно ПУП - ПП за обект: „Трасета на 
разпределителни газопроводи и отклонения в два участъка до 
„Екарисаж Варна“ ООД в землището на с. Тополи, Община Варна. 

(3) – даване на предварително съгласие за преминаване през имоти 
общинска собственост, съгласно ПУП - ПП за обект: „Външно кабелно 
електрозахранване по КВС на з-ще с. Тополи, Община Варна“. 

(4) – одобряване на ПУП – ПРЗ на жк „Чайка“, гр. Варна. 
(5) – разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ 

за III м.р. на жк „Вл. Варненчик“. 
(6) – одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ и улична регулация от о.т. 338 

до о.т. 339, кв. 5 по плана на со „Зеленика“, община Варна. 
 

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

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2103-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 от 

Закон за енергийната ефективност, чл. 9 и чл. 10, ал. 1 от Закон за 
енергията от възобновяеми източници, съгласно „Споразумение на 
кметовете“ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15005684ВН/05.03.2015 г., Общински съвет – Варна приема „План за 



действие 2015 г. – 2017 г.“ към „Стратегия за устойчиво енергийно 
развитие на община Варна 2012 г. – 2020 г.“, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

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

 
 
 
 
 
2104-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 

1 от ЗОС, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007147ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна дава 
предварително съгласие за преминаване през имоти общинска собственост, 
съгласно ПУП-ПП за обект: „Трасета на разпределителни газопроводи и 
отклонения в два участъка в обхват: общински полски път, покрай ПИ 
№№ 43, 5, 12, 11, 10, 3, 2, 1 до общински път VAR 1080 и от общински път 
VAR 1080, южно от ПИ №№ 12, 13, 14, 15, 49 до „Екарисаж Варна“ ООД“ 
в землището на с. Тополи, община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 
2105-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 

1 от ЗОС, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и по предложение на кмета на община 
Варна с изх. № РД15007149ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна дава 
предварително съгласие за преминаване през имоти общинска собственост, 
съгласно ПУП - ПП за обект: „Външно кабелно електрозахранване от 
ТП № 4 в с. Тополи до ШК – 6А пред ПИ 72709.23.7 по КВС на з-ще с. 
Тополи, община Варна“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 
2106-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА,  чл. 129, 

ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 4, чл. 16, ал. 1-5, чл. 22, чл. 103, ал. 4 от ЗУТ, 
писмо вх. № ИИБ 13003508ВН/04.12.2013 г. на РИОСВ, Решение по т. 7 на 
Протокол № 36/25-26.11.2014 г. на ЕСУТ – Община Варна и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 



РД15007675ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява проекта за 
ПУП - ПРЗ на жилищен комплекс „Чайка“ (19 м.р. и 20 м.р.) – гр. Варна 
и план схемите (ЕЛ, В и К) по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, като променя 
отреждането за УПИ II-245 „за озеленяване“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 

2107-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,  чл. 124а, ал. 1 
и ал. 5 от ЗУТ и по предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007680ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – Варна разрешава 
изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за III м.р. на жк „Вл. 
Варненчик“, одобрен със Заповед № Р-448/11.12.97 г. на кмета на община 
Варна, при спазване на действащата нормативна уредба за Устройство на 
територията, ОУП на община Варна с Правилата и нормативите за 
прилагането му, Специфични правила и нормативи към окончателен 
проект за Общ устройствен план на община Варна. 

Проектът е за сметка на физическите и юридически лица, по чиято 
инициатива е започнала настоящата процедура и подлежи на обществено 
обсъждане по реда на чл. 127, ал. 4 от ЗУТ. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 
 
 
 
2108-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,  чл. 21, ал. 7 от 

ЗОС, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 81, ал. 4 от ЗУТ и по 
предложение на кмета на община Варна с изх. № 
РД15007720ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява ПУП - 
ПРЗ за урегулиран поземлен имот УПИ XIX-241 и улична регулация от 
о.т. 338 до о.т. 339, кв. 5 по плана на со „Зеленика“, община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 

 
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 
№ 40 

от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 
 

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

             Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС
          

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

2109-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава Десислава Марчева Бонева 
като контрольор на „Жилфонд“ ЕООД /в ликвидация/.   

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 41, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 5/ 
 

 
 
2110-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147 и чл. 

274 от ТЗ, чл. 6 от Наредбата за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, 
Общински съвет – Варна решава да се продължи дейността на търговско 
дружество „ЖИЛФОНД” ЕООД /в ликвидация/, ЕИК 813109281, със 
седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. “Съборни“ 19а. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 3/ 

 
 
 
 



2111-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 
т. 5 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава като ликвидатор на 
„Жилфонд” ЕООД Цанко Георгиев Цветанов. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 34, против – 0, въздържали се – 10, отсъстват – 4/ 
 
 
 
2112-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 

т. 5 от ТЗ, Общински съвет – Варна и избира инж. Ясен Станчев Везиров 
за управител на „Жилфонд” ЕООД до провеждане на конкурс. 

2112-15-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 
1, т. 5 от ТЗ, във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна възлага на 
кмета на община Варна, в срок до 1 месец от вземане на настоящото 
решение, да организира и проведе конкурс за избор на управител на 
„Жилфонд” ЕООД, при спазване на решение № 162-5/7/06.03.1996 г. на 
Общински съвет – Варна, след което да внесе резултатите от конкурса за 
утвърждаване от Общински съвет – Варна. 

2112-15-2. На основание чл. 274, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет – 
Варна възлага на управителя да заяви решението за продължаването на 
дружеството за вписване в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 30, против – 5, въздържали се – 10, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
 
 

2113-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от 
ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна освобождава, като член на Съвета на 
директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД Дарина Павлова 
Павлова. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 38, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 8/ 

 



2114-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 
от ТЗ, чл. 13, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна избира за член на Съвета на 
директорите на “Дворец на културата и спорта” ЕАД Силвия Георгиева 
Иванова. 

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 32, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 4/ 
 

 

 
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 
№ 40 

от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Освобождаване и избор на представители и членове в 
Областния съвет за развитие на област Варна. 
 

                                   Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2115-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,  Общински 
съвет – Варна освобождава Марио Димитров Шиваров, като 
представител и член в Областния съвет за развитие на област Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за – 38, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 8/ 
 
 
2116-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА,  Общински 

съвет – Варна определя за свой представител и член в Областния съвет за 
развитие на област Варна за мандат 2011-2015 г., Славчо Славов Славов 
с правата да извършва всички правни и фактически действия във връзка 
със защита интересите на община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за – 39, против – 0, въздържали се – 2, 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 
№ 40 

от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 
по точка  седемнадесета от дневния ред 

 
 
 

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

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

 
Докл.: доц. д-р Медиха Хамза  – Председател на ПК „СДЖП“ 

       
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
2117-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 
1958-3/39/04.02.2015 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП и по 
предложение на Иван Портних, кмет на община Варна с изх. № 
РД15007655ВН/24.03.2015 г., Общински съвет – Варна отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално – битови потребности на лицата, посочени в приложение № 1 
към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 5/ 

 
 

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 
№ 40 

от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 
по точка  осемнадесета 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 няма решения. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
№ 40 

от заседание, проведено на 30.03.2015 г. 
по точка  деветнадесета 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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