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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Иван ЛУКОВ 
Г-жо Карапетян. 
 
Марина КАРАПЕТЯН 
Уважаеми граждани на град Варна, уважаеми колеги съветници, 

уважаеми г-н председател. Да, то правилно каза колегата Атанасов, че 
няма кого да питам, но имах доста въпроси, част от тях ще ги задам 
писмено, за да не губим време, тъй като вече стана обяд, а още сме на 
първа точка. Държа да кажа само нещо, да прочета пред вас отговор от 
ръководителката на проект „Интегриран градски транспорт“. Това го 
правя, защото много се спекулира кой ще провали проекта и как нашите 
пари видите ли, трябва да ги връщаме заради частната фирма. На моят 
въпрос на предната сесия, която беше на 13-ти май аз попитах - кога ще 
бъде готова новата транспортна схема на град Варна, кога тя ще мине през 
Общински съвет, за да бъде приета, за да бъде законна. Тази транспортна 
схема е част от проекта, уважаеми дами и господа, а тя все още … Сега ще 
ви зачета към май месец къде е била и вие ще си направите сметка ще ни 
стигне ли този мандат да приемем такава. Новата транспортна схема се 
разработва от английската консултантска фирма „Мот Макдоналд“ 
съгласно предоставена техническа помощ от Европейската банка за 
възстановяване и развитие на Община Варна във връзка със сключен 
договор за заем от 2013 г., докладът от консултантската фирма е 
предоставен и предстои да бъде одобрен от кмета на Община Варна. 
Колеги, това е май месец. След одобрението на доклада транспортната 
схема ще бъде предоставена в ПК „Транспорт“ за обсъждане и приемане. 
Днес сме пети август, не знам още колко сесии планира ръководството на 
общинския съвет до края на мандата, за да можем ние да разгледаме тази 
транспортна схема. Само искам да ви кажа, че проектът е удължен до края 
на ноември, не знам точната дата да не ви излъжа, но до края на ноември 
този проект трябва да се случи. Как ще се случи като ние нямаме 



транспортна схема? От коя транспортна схема ние ще даде 100% на 
„Градски транспорт“ - все такива едни въпроси, на които никой не желае 
да ми отговори конкретно и тъй като този, при който в момента е, според 
г-жа Якова към май месеца - това е преди три месеца, транспортната схема 
е при кмета. Може да си постои още три години примерно. Никой не казва 
кога. Така, това беше към минал въпрос. Останалите въпроси ще ги дам 
писмено. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Следващият, който поиска думата беше г-н Джагаров. Заповядайте. 

След това е г-н Костадинов. Колеги, призовавам ви към правилника да се 
придържаме - пет минути на изказване, това което е по правилник. 

 
Николай ДЖАГАРОВ 
Г-н председател, драги колеги, днеска получих отговори на кмета на 

мои питания за последната половин година. Смятайте с каква скорост се 
заработват отговорите и по този повод бих искал да направя някои 
коментари и да задам допълнителни въпроси към тези въпроси, които 
зададох. Първо, по отношение на Аспарухов мост ми се отговаря за 
предвидените проекти и ремонти на Аспаруховия мост. Г-н кмете, има 
решение на общинския съвет за завършване на строителството на 
Аспарухов мост от страна на града. Това е въпроса и аз още веднъж искам 
да Ви го кажа, тъй като в нашите дебати вие казахте, че ще се търсят 
европейски пари за завършването на моста, т.е. тези средни платна да 
бъдат на трето ниво. 

Второто ми питане беше по отношение на ремонта и пешеходната 
зона на „Цар Борис“. Подробно ми е отговорено, само че не е казано 
основната причина за забавянето и аз затова питам, т.е. има отговорници, 
анекси, три анекса са и това довежда до забавяне и до незавършване на 
този проект. 

Още един въпрос имах по отношение на ремонта на читалището в кв. 
„Галата“. Беше ми отговорено, че тези 143 000 лв., които са предвидени за 
ремонт на читалища в тази 2015 г. са за тези проекти за ремонтиране на 
читалища, които не са реализирани 2014 г. Г-н кмете, искам да Ви кажа, че 
проектите за ремонтиране на читалището в кв. „Галата“ са от 2013 и 2014 
г. Вие ми отговаряте, че може би ще се ремонтира 2016 г. Какво ще стане с 
читалището, тъй като там основния проблем е теча на покрива. Аз 
настоявам да бъде извършен ремонта на читалище „Галата“. 

И последния въпрос, може би не, но по който има движение е 
строителството на новата библиотека. Стигнахме до възлагане или конкурс 
за изработване на архитектурен проект на новата библиотека. Така че може 
би и това ми е най-важния въпрос. Къде е обявен този конкурс? Колко са 
участниците и кога той ще завърши? Благодаря. 



Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Джагаров и затова, че се включихте и във времето. 

Г-н Костадинов, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател на общинския съвет, уважаеми колеги, 

уважаеми съграждани. За съжаление точката се казва „Питания и отговори 
на питания“, в нашия случай само питания, защото отговори няма от 
последните две години, но въпреки това трябва да направя едно запитване, 
което е свързано с един много сериозен проблем на хората, които живеят в 
участъка по протежение на бул. „8-ми Приморски полк“, от сп. „Моста“ да 
сп. „Разклона“ или така наречения път за „Виница“. Както е добре 
известно може би, преди 5 години имаше един много мащабен ремонт, 
който беше направен там по време на който беше изградена 
канализационна ВиК мрежа, само до сп. „Моста“, но не и до отводнителна 
дъждовна канализация. Бяха направени тротоари с високи бордюри, при 
което естественото отичане на водата стана невъзможно, след което бързо 
стана ясно, че тротоарите започнаха да се рушат прогресивно след всеки 
дъжд и в момента вече има пропадания на две - три места, които са 
пропадания не в участъка, който пропадна и който се ремонтира, а след 
него, след бившето поделение. Най-лошият участък е от сп. „Моста“ до сп. 
„Копитото“ разбира се и малко преди сп. „Разклона“, където се образува 
след всеки един дъжд огромно езеро, което се задържа в продължение на 
дни. Този участък е доста по-напред от сега ремонтиращия се път, който е 
вече почти ремонтиран и проблемът трябва да бъде решен веднага, защото 
частичното ремонтиране не е решение. Отделно от това - в момента, в 
който започна укрепването на свлачището бяха предприети действия от 
страна на общината за изграждане на канализационна мрежа, което беше 
едно добро решени с оглед на това, че така или иначе пътят се спира и в 
продължение на три месеца няма да има движение, за съжаление обаче 
тази канализационна мрежа не беше продължена по цялото продължение 
на пътя в резултат, на което се стигна до абсурдната ситуация половината 
от северната част на местността „Акчелар“ и „Свети Никола“ да имат вече 
канализация или почти да е изградена, а другата половина да няма. 
Разговарях с представители на общинската администрация и те ме увериха, 
че сума за ремонтирането, всъщност за изграждането на този 
канализационен сектор там има в бюджета, има съответно възможност да 
бъде направен, но трябва да имат разбира се заповед от страна на кмета. 
Такава заповед не е налице. Проблемът е от началото на месец юни. За 
съжаление обаче ние, като Общински съвет не заседавахме в продължение 
на близо три месеца, въпреки че тук имаше изказвания, че от сега в 
момента тази сесия е много важна и изключително, задължително да се 
проведе и т.н., но е редно да си припомним, че от 13-ти май не сме се 



събирали, в резултат на което ремонтът вече е почти приключен и тази 
канализационна мрежа от тук насетне много трудно ще бъде изградена, 
защото пак ще се налага много сериозно затрудняване на пътя по 
протежението на „8-ми Приморски полк“, пътят за „Виница“. Въпросът ми 
към кмета, той разбира се не е тук, няма и да отговори нито сега, нито 
писмено по-нататък, но въпросът ми е все пак такава е процедурата, 
длъжен съм да го задам. Има подписка от 222 души, които са се подписали. 
Подписката е внесена в средата на месец юни, т.е. преди почти два месеца 
вече. Отговор разбира се не е последвал. Хората искат да знаят ще имат ли 
канализация някога въобще, тъй като те знаят, че плащат високи данъци, 
освен всичко друго, имат и ангажиментите като всеки един гражданина 
към Община Варна, но очевидно е, че Община Варна няма ангажимент към 
тях. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, г-н Костадинов. Д-р Станев поиска думата. .. Може би 

е излязъл. А не, тука е. д-р Станев, поискахте думата. Заповядайте. Д-р 
Бояджиев не разбрах искате ли думата само? Да. 

 
Янко СТАНЕВ 
Първият въпрос е към общинската администрация. В какви срокове 

ще бъдат завършени детските площадки, за които ние взехме решение за 
отпускането на заем и бих желал да се извърши публично представяне, 
кога ще бъде извършено публичното представяне на детските площадки, 
така както обещахме при вземането на решението за кредита. Кога? 

Вторият ми въпрос е към Вас, г-н председател. Ще сезирате ли 
компетентните органи в лицето на Районна и Окръжна прокуратура за 
неспазването на обществения ред, нарушаването на обществения ред и 
извършването на представления от общ характер или срещу лицето и 
семейството на днешното заседание на Общински съвет, тъй като се 
разполага с достатъчно данни за това, включително и филми. Благодаря. 

Значи, не е прието в една зала да се чуват .. Всякакви възклицания 
може да има и аз съм емоционален човек, но не е прието групово да се 
скандира „не, дайте ни това, дайте ни онова“; „правата“; „направете това, 
направете онова“, „а този е такъв, онзи е такъв“. Така не може. 

 
Иван ЛУКОВ 
Д-р Бояджиев, заповядайте. 
 
Ивайло БОЯДЖИЕВ 
След като поучихте хората как да се държат. Жалко, че го няма г-н 

кмета. Въпросът е лично към него и аз много държа, той когато има 
възможност да отговори. В Социалната програма на Община Варна има 



заложени 50 хил. лв. за популяризация на Социалната програма, ще бъде 
проведена такава поръчка, дали ще отиде към Варна - младежка столица 
2017 или не, не знам, но според мен тези пари, ние сме дали възможността 
на кмета да прехвърли от функция към функция при положение, че има 
над 100 човека чакащи за еднократни здравни помощи в здравната комисия 
ние приехме само пет, които са по-близки до конкретни общински 
съветници или до конкретни заместник – кметове. А над 100 човека чакат 
за еднократни здравни помощи. Та въпросът ми е лично към г-н кмета -  
смята ли, че все пак тези 50 хил. лв. не биха могли да се пренасочат именно 
за такава дейност, а не да се популяризира и без това толкова уникалната и 
популярна Социална програма на Община Варна и аз много държа г-н 
кмета да ми отговори. Благодаря. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви, д-р Бояджиев. 
 
……………. /гражданин/ 
Като гражданин искам да отговоря на г-н Янко Станев. 
 
Иван ЛУКОВ 
Момент, момент, момент. Никой не Ви е дал думата. Има ред, 

записани са тук хората. Освободете местото, ако обичате. Нека да спазваме 
реда, има хора, които са записани, не може … Вие нямате с какво да 
бъдете … 

 
……………. /гражданин/ 
Не, просто искам да отговоря …. /н.р./ 
 
Иван ЛУКОВ 
Не искам да влизам повече в диалогов режим. Има записани хора за 

отговор. Заповядайте госпожо. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Добър ден г-н Луков, добър ден на всички … 
 
Иван ЛУКОВ 
Не, не, не, г-жо Атанасова тя беше преди Вас. Извинявам се, тя беше 

преди Вас. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Г-н председател, господа общински съветници, граждани. Имам едно 

питане, което е към г-н председателя и към г-н кмета, и е свързано с 
водоснабдяването на високата част на „Изгрев“. Запознати сте много 



отдавна с проблемите на „Изгрев“, 2012 г. се прие ПУР на „Изгрев“, а 
входирана е подписка от 300 души преди няколко дни и това, че днес те не 
са с празните туби тук в залата не значи, че техните проблеми не трябва да 
бъдат решени. Знам, че се изисква процедурно време за решаването на 
проблема и че не е лесен, но моето питане е какво ще направи общинския 
съвет и кмета, за да осигури жизненоважната вода за гражданите, които 
плащат по-високи данъци, отколкото данъците във „Владиславово“. 
Съжалявам, че не успях да прокарам тази точка в дневния ред, уважавам 
проблемите на „Чайка“, виждате че започнах в предното си изказване с 
тях, но се надявам действително да намерите някакво временно решение. 
Дали с туби минерална вода ще им носите или с водоноска, това са хора, 
има възрастни граждани, които не могат да слязат на … 

 
Иван ЛУКОВ 
Какъв точно Ви е въпросът? 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Питането ми е какво ще осигурите, по какъв начин ще осигурите 

жизненоважна вода до кардиналното решаване на проблема с  
водоснабдяването на града. 

 
Иван ЛУКОВ 
Благодаря Ви. Само името за протокола. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Мария Димитрова, смятах че вече .. Смятах, че вече … Мария 

Димитрова. 
 
Иван ЛУКОВ 
Аз не смятам нищо, госпожо. Има протокол, който се води на запис, 

така че Ви призовавам да си кажете името. 
 
Мария ДИМИТРОВА 
Има и някакъв друг вариант на решение на проблема, но той няма да 

осигури вода на хората. Да ни върнете обратно в групата, в която бяхме с 
по-ниски данъци докато се реши проблема с водоснабдяването, 
канализацията на квартала, както и прокарването на цялата 
инфраструктура. Много ви моля от името на жителите на „Изгрев“ 
действително да защитите техния интерес и нуждата им от вода. По-нужно 
и жизненоважно право от правото на живот, както споделих и с г-жа 
Парушева по време на комисията по „Архитектура“, няма. Така че моля ви 
вземете някакви мерки, за да решите макар и временно проблема и 
ускорете … 



Иван ЛУКОВ 
Така, разбрахме въпроса. Благодаря Ви. Г-жа Маргарита Атанасова 

поиска думата. Заповядате, г-жо Атанасова. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Добър ден г-н Луков, добър ден на всички общински съветници на 

Четиридесет и първото общинско заседание … 
 
Иван ЛУКОВ 
Господине, освободете трибуната, много Ви моля. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Имам един въпрос пред всички вас към г-н кмета - как един човек, 

който си е дарил жилище и е отстранен от дом „Гергана“ и никой не се 
интересува за това къде се намира човека в същият момент не му се и 
връща жилището. В момента съм ви предоставила документи, които ви 
казвам, че с нотариален акт за удостоверение на недвижим имот № 120, 
том 6, рег. № 17714, дело № 990 от 2007 г. е дарено жилище на Община 
Варна от лицето Христо Георгиев Апостолов с ЕГН, вижте какво ЕГН има. 
37-ма година е роден 37ХХХХХХ, срещу безвъзмездно пребиваване в дом 
за стари хора „Гергана“ да бъде гледан. След като през 2013 г. след 
намесата на Щерев, не безизвестният ви управител какво се случва. Нанася 
му побой в самата „Гергана“ с № 469213 доказваме с медицинско 
удостоверение, че същият е пребит и му е счупена ръката, но е пусната 
докладна до г-н кмета да бъде отстранено лицето. Питам г-н кмете, как 
допуснахте един възрастен човек, предоставила съм Ви всички тези 
документи, които изчетох, да бъде хвърлен в нищото без да се 
заинтересувате къде се намира в момента. И щом на Вас не Ви е удобен 
човек, който казва истината, моля върнете неговото жилище. Така. Г-н 
кмете, тук се намира и един от Вашите заместници, г-н Тодор Иванов - 
питаме от кога има пълномощия да отговаря от Ваше име и тъй като в 
залата се намират хора, които бяха в зала „Варна“ на 29-ти, същият 
господин ме заплаши фактически с дело заявявам … Внесла съм, внесла 
съм документи, в които той разпространява фактически факта, че наште 
организации са … /н.р./ Много ви моля изчакайте пет минути, не са 
минали. …. Моля ви се. …. Моля ви се. … Така. Предоставила съм 
документи с които се вижда НПО организации никога не са …. /н.р./ 
приют. Всичко това е направено от общинските съветници. ….. /н.р./ 
Недейте да ме прекъсвате, не са минали пет минути. …. /н.р./ И тази 
подписка е за г-н Василев за защита на Евиния плаж. Нищо повече не мога 
да ви кажа и недейте да говорите, че 15 мин. са минали. Тук има хора …. 
/н.р./ 

 



Иван ЛУКОВ 
Приключихте ли, г-жо Атанасова? 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Ами да, искахте да приключа - 15 минути са минали. 
 
Иван ЛУКОВ 
Моля ви се, не съм казал аз такова нещо. Недейте да ми вменявате 

неща, които не съм казал и не съм ги мислил даже. Така както и от тази 
телевизия, няма да им казвам името, за да не правим реклама, че не съм 
дал думата на граждани. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Благодаря ви. 
 
Иван ЛУКОВ 
Трябва да се извинят. Така. Следващият, който е записан е господина 

с националния флаг. 
 
Венцислав МАКЕДОНСКИ 
Искам да отговоря на г-н Янко Станев по повод … 
 
Иван ЛУКОВ 
Само за момент господине, за протокола си кажете имената и много 

Ви моля да кажете на микрофон дали не съм Ви дал думата. 
 
Венцислав МАКЕДОНСКИ 
Венцислав Македонски. Нали вече ми давахте думата или искате пак 

да ми я отнемете. … Та да отговоря на г-н Янко Станев по повод на това, 
че не му харесва присъствието на граждани на общинската сесия. Значи по 
закон гражданите имат право да присъстват на общинската сесия. Това че 
са недоволни от него, това че са недоволни гражданите от него трябва да 
го накара да се замисли дали той е достоен за общински съветник. Г-н 
Янко Станев кого представлявате Вие тука? Определени кръгове или 
гражданите на Варна? … Не, аз имам чувството, че представлявате 
определени кръгове, защото явно, че му пречи присъствието на гражданите 
и го притеснява това, че тук има хора, които да контролират неговата 
работа. Вие явно, че сте свикнали на тъмно да водите тука заседание … 

 
Иван ЛУКОВ 
Г-н Македонски …. 
 
 



Венцислав МАКЕДОНСКИ 
…и когато има присъствие на граждани Ви пречи. …. Ще направя 

всичко възможно повече Вие да не бъдете общински съветник. Аз ще 
направя всичко възможно Вие да не бъдете повече общински съветник. 

 
Иван ЛУКОВ 
Добре. Благодаря. Г-н Станев, заповядайте. 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, имам много слабости и грехове в които 

мога да бъда обвинен, но страхливостта не е сред тях. Аз съм от хората, 
които са гласували правилника за работа на Общински съвет, в който са 
предвидени всички точки за присъствие на гражданите. Гражданите на 
Варна се различават много от част от представителните извадки, които 
идват тук на сесия понякога. Гражданите на Варна не викат „Янко курво“, 
гражданите на Варна не викат „Ууууу“, гражданите на Варна отиват и 
гласуват и ще отговоря на въпроса … Не ме е страх от викане и дюдюкане. 

 
Иван ЛУКОВ 
Много ви моля, не влизайте … Запазете ред в залата. Всеки има 

право … 
 
Янко СТАНЕВ 
Репликата ми е кой е гласувал за мен? Всеки път в продължение на 

20 години не съм заемал назначаема длъжност. 25, а съм бил само на 
избираема длъжност, само на избираема длъжност, никога не съм заемал 
назначаема длъжност. И второ, гражданите на Варна са най-умните хора, 
които познавам и аз не съм разбирал никога защо някой си мисли, че като 
кандидат кмет или някакъв от тази трибуна като прави едни изявления и 
това има някакво огромно значение за варненци. За варненци има значение 
какво се случва отвън, дали им харесва или не. Това, което се прави отвън 
в града им харесва, а нищо, че някои неща може да са сбъркани и грешни и 
да не им харесват. Това е истината. Отвън им харесва това, което се случва. 

 
Иван ЛУКОВ 
Много ви моля … Не, не съм Ви дал думата. 
 
……………. /гражданин/ 
Ще може ли да се продължи с точките по дневния ред? 
 
Иван ЛУКОВ 
Ами ако се успокоите и седнете на местата си и ни оставите да 

работим естествено, че ще продължим. Други по тази точка има ли 



питания? …. Няма. …. Стига толкова, казват гражданите. Ние се 
съгласяваме с тях. Няма никакъв проблем. Глас народен, глас божи. 

Така, преминаваме към втора точка от дневния ред, а именно 
предложението за промяна на наше решение за … Кой? … Г-жо Гърдева 
поискахте думата за ….. По коя точка? … По първа? … По втора? … Ок. 
Така. Нека да обявя първо, че започваме работа по втора точка, която е 
преразглеждане на решение 2106-14 от Протокол № 40 от 30.03.2015 г. на 
Общински съвет – Варна. 

 
 
 
 
 

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 
№ 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Преразглеждане на решение № 2106-14/40/30.03.2015 г. 

на Общински съвет – Варна. 
 

    Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
      
 
 
Общински съвет – Варна прие следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

2218-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна отменя свое решение № 2106-14/40/30.03.2015 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39; против – 1, въздържали се – 1, 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 
№ 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Култура и духовно развитие” относно: 
(1) – удостояване на граждани с почетни звания и отличия. 
 

Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
 
(2) – даване на съгласие за изграждане на паметник с бюстов 

портрет на полковник Милко Железов Железов. 
(3) – даване на съгласие за сключване на Анекс към Споразумение 

за сътрудничество между Община Варна и Варненска и 
Великопреславска Света Митрополия. 

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

     
    
Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
2219-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Любен Михайлов Христов със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 24, против – 0, въздържали се – 15, отсъстват – 9/ 
Решението не се приема. 
 



2220-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 
6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Георги Минков Сивков със званието „Почетен гражданин на град 
Варна” - посмъртно.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
2221-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Димитър Радоев Грозев със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
2222-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Атанас Бойчев Липчев със званието „Почетен гражданин на град 
Варна” - посмъртно.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
2223-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Иван Генчев Иванов със званието „Почетен гражданин на град Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 4/ 



2224-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 
6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Никола Асенов Спасов със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
2225-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Вълчан Станков Вълчанов със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 6/ 
 
 
 
2226-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Петър Минчев Дойчев със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
2227-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Живко Господинов Христов със званието „Почетен гражданин на град 
Варна” - посмъртно.  

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



2228-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 
6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява доц. д-р 
Лидия Дунова Петкова със званието „Почетен гражданин на град 
Варна” - посмъртно.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
 
2229-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ЗМСМА и чл. 2, чл. 

6, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Тодор Славов Славов със званието „Почетен гражданин на град 
Варна” - посмъртно.  

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
2230-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Стефан Тодоров Филипов с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 21, против – 0, въздържали се – 19, отсъстват – 8/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
 



2231-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 
7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Веселин Иванов Василев с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
2232-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Галина Веселинова Германова с Почетен знак „За заслуги към Варна” 
– златен. 

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
2233-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява 
професор Овид Азаря Фархи с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 5, против – 7, въздържали се – 31, отсъстват – 5/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
 
 



2234-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 
7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Валентин Владимиров Пантелеев с Почетен знак „За заслуги към 
Варна” – златен. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 11, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2235-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3, чл. 

7, чл. 10 от Статута за удостояване с почетни звания и отличия на Община 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018372ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна удостоява 
Сдружение „Феникс - 2009“ с почетен знак „За заслуги към Варна” – 
сребърен.    

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
2236-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, във връзка с  чл. 2, чл. 3, чл. 6, чл. 8 и чл. 10 от Правилника за 
поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени пластики на 
територията на Община Варна и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15011421ВН-002ВН/22.07.2015 г. и по предложение на 
Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и от варненската 
организация на Съюза на ветераните от войните в България, и във връзка с 
решение от Протокол № 3/03.06.2015 г. от заседание на Експертния съвет 
по естетизация на градската среда, Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъде изграден паметник с бюстов портрет на полковник Милко 
Железов Железов в Морската градина на площадката южно от 
Военноморския музей в близост до 240-милимитровото брегово оръдие, 
командвано през 1918 г. от полковник Железов.  

 Средствата в размер на 12 000 лв. да бъдат осигурени от 
Приложение № 24 – Естетизация на градската среда, „Международни и 
местни културни прояви“ от бюджета на Община Варна за 2015 г. 

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



2237-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и ал. 2, във връзка с 
чл. 59, ал. 2 и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД15018412ВН/22.07.2015 г., Общинският съвет – 
Варна дава съгласие да бъде сключен Анекс към Споразумение за 
сътрудничество между Община Варна и Варненска и 
Великопреславска Света Митрополия, подписано на основание на 
решение № 332-4/7/16, 17.05.2012 г.  на Общински съвет – Варна за 
изпълнение на културните прояви от Фондация „Човек на фокус“, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

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

№ 42 
от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 

по точка  четвърта от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Финанси и бюджет” относно: 
(1) – даване на съгласие за разкриване и финансиране на две 

временни целодневни летни групи, през месеците юли и август. 
(2) –  актуализация на Приложение № 21 „Списък на длъжностите 

и лицата, които имат право на транспортни разходи по бюджета на 
Община Варна за 2015 г.“.  

(3) – даване на съгласие за разкриване на центрове за почасово 
предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна 
среда и осигуряване на средства от бюджета на Община Варна за 2015 г. 

(4) – даване на съгласие за опрощаване на неплатените такси за 
ползваните социални услуги от гражданите на Община Варна от „Домашен 
социален патронаж“ – Варна. 

(5) – даване на съгласие за включване на допълнителни обекти и 
осигуряване на собствен принос по проектно предложение на Община 
Варна по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от Фонд 
„Солидарност“ по Заявление 2014BG16SPО001 за щетите от бедствията 
от 19 юни 2014 г. 

(6) – даване на съгласие Община Варна да участва като партньор в 
проектно предложение „Насърчаване на предприемачеството“, 
финансирано по програма URBACT III, по покана „Мрежи за планиране на 
действия“, както и за осигуряване на финансирането му. 

(7) – даване на съгласие за финансиране на недопустими разходи за 
финансиране по ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.“ за дейност 4. 
„Техническа помощ“, под-дейност 4.2 „Разходи за управление на проекта“ 
„Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Варна – втори етап и 
изграждане на канализационна помпена станция „Акациите“ и 
тласкател, град Варна“. 

(8) – даване на съгласие за финансиране на недопустими разходи за 
финансиране  дейностите по административно – финансово управление по 
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.”. 



(9) – даване на съгласие за предоставянето на временен безлихвен 
заем на ОП „Управление на проекти и озеленяване” за социална услуга 
„Личен асистент”.   

(10) – даване на съгласие за мостово финансиране и съфинансиране 
от бюджета на Община Варна по проект „Да не изоставяме нито едно 
дете „У дома а не в дом”, финансирана по ОП „Развитие на човешките 
ресурси 2007 - 2013 г.“.  

(11) – определяне на  дивидент за 2015 г. (дължим от печалбите за 
2014 г.) на търговските дружества и акционерните дружества със 100% 
общинско участие в капитала. 

(12) – опрощаване на държавни вземания. 
(13) – определяне на представител на Община Варна за участие в 

учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена 
полза „ВАРНА ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА“. 

(14) – одобряване на споразумение за сътрудничество и осигуряване 
на средства от бюджета на Община Варна за 2015 г. по подготовка на 
документи за кандидатстване по Проект за модернизация и 
реконструкция на рибарско пристанище. 

(15) – промяна на решения на Общински съвет - Варна № 828-4, 
т. XXIV от Протокол № 15 от 20.02.2013 г., № 1881-3 от Протокол № 37 от 
19.12.2014 г. и   № 1349-3, т. XXIII от Протокол № 28 от 12.02.2014 г. 

(16) – даване на съгласие за разкриване на пет Центъра за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и два 
Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания и определяне на „Комплекс за социални услуги за деца и 
младежи“ като второстепенен разпоредител с бюджет към Община Варна. 

(17) – отпускане на финансови средства за провеждане на 
кампания „Синдромът на любовта“, организирана от  Сдружение на 
родителите на деца със синдром на Даун. 

(18) – даване на съгласие за мостово финансиране на допустимите 
разходи за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
ОП „Техническа помощ“ по процедура „Изграждане и функциониране 
на областни информационни центрове“. 

(19) – даване на съгласие за удължаване срока на Договор за 
безвъзмездна финансова помощ и  упълномощаване на  кмета   на   
Община   Варна   да   издаде   нова Запис на заповед в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Проект 
„Интегриран градски транспорт на Варна“, схема „Подкрепа за 
интегриран градски транспорт в петте големи града” по ОП „Регионално   
развитие 2007 - 2013 г.“.   

(20) – отпускане на финансови средства на Дирекция „Социално 
подпомагане“ Варна при Агенция за социално подпомагане за закупуване 



на карти за пътуване в обществения транспорт на територията на Община 
Варна. 

(21) – вземане на решение относно задължения на „Диагностично – 
консултативен център „Свети Иван Рилски“- Аспарухово – Варна“ 
ЕООД към „ЕНЕРГО – ПРО Продажби“ АД. 

(22) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

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

 
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2238-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,  във 
връзка с ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на 
Република България за 2015 г. и чл. 15, ал. 1 от Правилника за прилагане 
на Закона за народната просвета и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15013329ВН/27.05.2015 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за разкриване на две летни, временни групи за 60 деца и тяхното 
финансиране за периода от 01.07.2015 г. до 31.08.2015 г., в размер на  
23 400 лв. в СДГ № 34 „Горски кът“ – Варна за 30 деца и ОДЗ № 2 „Д-р 
Петър Берон“ – Варна за 30 деца. Финансирането е в рамките на  
бюджета на функция „Образование“ за 2015 г. за сметка на д-ст 318, 
дофинансиране §10-10 от бюджета на Община Варна за 2015 г.  

С посочената сума следва да се актуализира бюджетът на местна 
дейност 311, §10-00. 

2238-4-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнение на решението, считано от 
01.07.2015 г. и с оглед краткия срок на създаване на летните групи и 
необходимост от спешно финансиране, тъй като от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 1, въздържали се – 5, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
2239-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

40, ал. 1, т. 2 от ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния 
бюджет на Република България за 2015 г., и по предложение от кмета на 
Община Варна с изх. № РД15016050ВН/25.06.2015 г., Общински съвет – 



Варна допълва и изменя свое решение № 1958-3, т. VI от Протокол № 
39/04.02.2015 г., Приложение № 21 „Списък на длъжностите и лицата, 
които имат право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 
2015 г.“ в частта за дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, 
както следва: 

т. 2. От местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се 
намират в различни населени места. 
№ 
 по 
ред 

Населено 
място 

Детска 
градина 

Длъжности 

Главен 
счетоводител 

Завеждащ 
административна 
служба 

Помощник 
възпитател Огняр 

1 кк „Златни 
пясъци“ 

СДГ 34 
„Горски кът“ 1 1 5 2 

2 с. Каменар ОДЗ 31  
„Боров кът“ - 1 - 1 

2239-4-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнение на решението, считано от 
01.01.2015 г., тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
2240-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 40 от ПМС 

№ 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2015 г. и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018574ВН/24.07.2015 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
свое решение № 1958-3 от Протокол № 39 от 04.02.2015 г., Приложение 
№ 21 „Списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 
разходи по бюджета на Община Варна за 2015 г.“  в частта за дирекция 
„Здравеопазване“, съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2241-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. №  



РД15014512ВН/09.06.2015 г. и във връзка със свое решение № 2213-
10/41/13.05.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

- Разкрива центрове за почасово предоставяне на услуги за 
социално включване в общността или домашна среда в сградите на 
Район Аспарухово; Район Одесос; Район Приморски; Район Младост и 
Район Владислав Варненчик при Община Варна проектно предложение в 
рамките на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ по Приоритетна ос 2: 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“, по 
инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са 
на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 
социални услуги от общ интерес“, Специфична цел 1 към инвестиционен 
приоритет 3: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 
г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и 
здравеопазване“.  

- Дава съгласие за финансиране с бюджетни средства на центровете 
за срок от шест месеца без прекъсване след одобряване на окончателния 
доклад по проекта в размер на 114 000 лв. разпределени  по 22 800 лв. за 
всеки район. Средствата да бъдат използвани за работните заплати и 
осигуровки за сметка на работодател за социален работник; медицинска 
сестра; психолог и рехабилитатор работещи в центровете. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
2242-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, и чл. 48, 

ал. 5 от  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна и по предложение от 
кмета на Община Варна с изх. №  РД15017915ВН/16.07.2015 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъдат опростени неплатените такси в общ 
размер на 865,90 лв. за ползваните социални услуги от девет граждани на 
Община Варна, съгласно приложен списък на лицата – потребители на 
социални услуги в „Домашен социален патронаж“ – Варна и неизплатили в 
пълен размер такси в периода  от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

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



2243-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА 
и по предложение от кмета на Община Варна с изх. № РД15009973ВН- 
007ВН/16.06.2015 г., Общински съвет – Варна реши:  

-  Дава съгласие Община Варна да разшири обхвата на проектното 
предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от Фонд 
„Солидарност“ по Заявление 2014BG16SPО001 за щетите от бедствията 
от 19 юни 2014 г., като включи следните два обекта: „Възстановяване на 
устойчивостта на пространствена носеща стоманено-бетонна конструкция 
при първата Ревизионна шахта на битов колектор (Виница - Варна) след 
мостово съоръжение“ и „Възстановяване на проводимостта на Елпромско 
дере“, в участъка от железопътната линия Варна – София до заустването 
във Варненското езеро, район „Младост“, Община Варна“. 

- Разходите за операциите за двата обекта включени в проекта са за 
щети, настъпили като пряка последица от бедствието (наводнението) от 
периода 19 - 23 юни 2014 г., които 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 на 
устойчивостта на пространствена носеща стоманено-бетонна конструкция 
при първата Ревизионна шахта на битов колектор (Виница - Варна) след 
мостово съоръжение“ „Фатрико дере“ и „Възстановяване на 
проводимостта на Елпромско дере“, в участъка от железопътната линия 
Варна – София до заустването във Варненското езеро, район „Младост“, 
Община Варна“, предвиждат подобрения на инфраструктурата и/или в 
случай, че стойността на разходите надвишава размера на определената 
безвъзмездна финансова помощ. 

- Дава съгласие за поемане на ангажимент от страна на Община 
Варна за пълно или частично възстановяване на получената безвъзмездна 
финансова 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
2244-4. 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. №  
РД15015028ВН/16.06.2015 г., Общински съвет – Варна реши:  



- Дава съгласие Община Варна да участва като партньор в проектно 
предложение „Насърчаване на предприемачеството“, финансирано по 
програма URBACT III, по покана  „Мрежи за планиране на действия“. 

- Дава съгласие след одобрение на проектното предложение и 
подписване на договор за изпълнение на Първа фаза, Община Варна да 
осигури средства от бюджета на Община Варна за първоначално 
изпълнение на дейностите по Първа фаза на проект, „Насърчаване на 
предприемачеството“, финансиран по програма URBACT III, по покана 
„Мрежи за планиране на действия“, преди възстановяването им от 
Договарящия орган в размер до 10 200 евро (или 19 949.46 лв.), както и 
необходимото съфинансиране в размер до 1 800 евро (или 3 520.49 лв.).     

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
2245-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № РД12004711ВН- 
536ВН/01.07.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява средства в размер 
до 19 495,30 лева за финансиране от бюджета на Община Варна за 2015 г. 
на недопустими разходи за финансиране по ОП „Околна среда 2007 - 2013 
г.“ за дейност 4. „Техническа помощ“, под-дейност 4.2 „Разходи за 
управление на проекта“ за месеците ноември и декември 2015 г. по проект 
№ DIR-51011116-17-53 „Реконструкция и модернизация на ПСОВ - Варна 
– втори етап и изграждане на канализационна помпена станция 
„Акациите“ и тласкател, гр. Варна“, финансиран по договор за 
безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-С013/31.05.2012 г. в 
рамките на процедура № BG161РО005/10/1.11/02/16 „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации 
над 10 000 е. ж.“, 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“, по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“. 

Средствата за разходите, посочени в приложената справка за 
месеците ноември и декември 2015 г. да бъдат осигурени от бюджета на 
Община Варна за 2015 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 



2246-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение от кмета на Община Варна с изх. № РД15017867ВН-
002ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна реши:  

 - Одобрява недопустими разходи до 41 707,61 лв. за финансиране  
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 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 използването на икономията от 2 951,11 лв. за 
финансиране  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 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. 

Средствата за разходите да бъдат осигурени от бюджета на Община 
Варна за 2015 г., съгласно приложение към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
2247-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018568ВН/23.07.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
предоставянето на временен безлихвен заем на социалната услуга 
„Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа“ от бюджета на 
Община Варна за 2015 г. на Общинско предприятие „Управление на 
проекти и озеленяване” в размер на 266 500 лева /двеста шестдесет и шест 
хиляди и петстотин лева/. 

Средствата да бъдат възстановени в бюджета на Община Варна след 
отчитане и верифициране на отчетите. 

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



2248-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 
предложение от кмета на Община Варна с изх. № РД14014534ВН-
004ВН/23.07.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

- Одобрява разходи до 228 000 лв. за мостово финансиране от 
бюджета  на Община Варна за 2015 г. по проект № BG051PO001-5.2.12-
0074-С0001 „Да не изоставяме нито едно дете „У дома а не в дом”, 
Процедура за  директно  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Да не изоставяме нито едно дете”, Компонент 2, Разкриване на социални 
услуги в общността, бюджетна линия № BG051PO001-5.2.12, финансирана 
по ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.“. 

- Одобрява съфинансиране /дофинансиране, собствено участие, 
недопустими разходи/ до 179 000 лв. от бюджета  на Община Варна за 2015 
г., за издръжка и заплати на персонала при предоставяне на социалните 
услуги в седемте Центъра за настаняване от семеен тип по Договор № 
BG051PO001-5.2.12-0074-С0001 „Да не изоставяме нито едно дете „У дома 
а не в дом”, Процедура за  директно  предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 2, 
Разкриване на социални услуги в общността, бюджетна линия № 
BG051PO001-5.2.12, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси 
2007 - 2013 г.“ 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
2249-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, 

т. 3, чл. 221, т. 7 от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от Наредба за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и по предложение от кмета на Община 
Варна с изх. № РД15017849ВН/15.07.2015 г., Общински съвет – Варна 
определя дивидент за 2015 г. (дължим от печалбите за 2014 г.) на 
търговските дружества и акционерните дружества със 100 % общинско 
участие в капитала, както следва: 

№ ТД печалба /х.лв./ 

дължим дивидент 
(преди облагане с 

данък) 
/лв./ 

1 „Пазари“ ЕАД 721 550 844 
2 „Обреди“ ЕООД 77 58 828 
3 „УСХ“ ЕАД 10 7 640 
 Общо 808 617 312 



Дивидентът да бъде преведен в срок до 31.10.2015 г. след приспадане 
на дължимия данък при източника. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
2250-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

писмо № ОС15000102ВН/02.02.2015 г. от Администрацията на Президента 
на Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента 
на Република България да не се опрости задължението на Нели Дукова 
Петрова, гр. Варна,  кв. Виница, ул. „Морски звуци“ № 2а. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
2251-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018695ВН/24.07.2015 г., Общински съвет – Варна реши: 

- Дава съгласие Община Варна да участва в учредяването на 
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „ВАРНА 
ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА“. 

- Упълномощава кмета на Община Варна да определи представител 
на Община Варна, който да вземе участие в учредителното събрание на 
Сдружението с нестопанска цел в обществена полза „ВАРНА 
ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА“.  

- Упълномощава определения от кмета на Община Варна 
представител да гласува по своя преценка, защитавайки всички интереси 
на Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
2252-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, чл. 59 и чл. 61 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК и по предложение от кмета на 
Община Варна с изх. № РД15018754ВН/27.07.2015 г., Общински съвет – 
Варна реши: 



- Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение „Проект за модернизация и реконструкция на рибарско 
пристанище, находящо се в местност „Карантината“, район „Аспарухово“, 
Община Варна“, в рамките на Приоритет 1: Насърчаване на устойчиво в 
екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на 
знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на 
ресурсите, Мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни 
борси и покрити лодкостоянки на Програмата за морско дело и рибарство 
2041 - 2020 г. 

- Одобрява текста на проекта за Споразумение за сътрудничество 
между Община Варна, Областна администрация Варна и Българска 
академия на науките, относно проектно предложение „Проект за 
модернизация и реконструкция на рибарско пристанище, находящо се в 
местност „Карантината“, район „Аспарухово“, Община Варна“, в рамките 
на Приоритет 1: Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, 
иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, 
характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите, Мярка 1.8. 
Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити 
лодкостоянки на Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г., 
съгласно приложение към настоящото решение. 

- Възлага на кмета на Община Варна да сключи договор с Българска 
академия на науките, за финансиране на дейностите, описани в 
Споразумение за сътрудничество, в размер до 300 000,00 лв. (триста 
хиляди лева) без ДДС от бюджета на Община Варна за 2015 г. относно 
проектно предложение „Проект за модернизация и реконструкция на 
рибарско пристанище, находящо се в местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, Община Варна“, в рамките на Приоритет 1: Насърчаване на 
устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и 
основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно 
използване на ресурсите, Мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за 
разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на Програмата за 
морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. 

- Възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

2252-4-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнение на решението поради кратките 
срокове на изпълнението му. 

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



2253-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 
17, ал. 1 и чл. 19а от ЗОД, чл. 39, т. 2 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на 
Община Варна с изх. № РД15019078ВН/29.07.2015 г., Общински съвет – 
Варна изменя свои решения № 828-4, т. XXIV от Протокол № 15 от 
20.02.2013 г., № 1881-3 от Протокол № 37 от 19.12.2014 г. и № 1349-3, т. 
XXIII от Протокол № 28 от 12.02.2014 г. в точките, касаещи максималния 
лихвен процент, в следния смисъл: 

„Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 5.328%”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 
2254-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36, ал. 
2, т. 7 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 
предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15019058ВН/29.07.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
разкриване на следните услуги: 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в гр. Варна, бул. „Константин и Фружин“ № 42 А, с капацитет 
14 места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в гр. Варна, бул. „Константин и Фружин“ № 42 Б, с капацитет 
14 места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с   
увреждания в с. Тополи, ул. „Георги Градев“ № 18 А, с капацитет 14 места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в с. Тополи, ул. „Георги Градев“ № 18 Б, с капацитет 14 места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в с. Тополи, ул. „Александър Тодоров“ № 38, с капацитет 14 
места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без   
увреждания в гр. Варна, кв. „Изгрев“ 364 А, с капацитет 14 места;  

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания в гр. Варна, кв. „Изгрев“ 364 Б, с капацитет 14 места,  



като делегирани от държавата дейности считано от 01.11.2015 г., с 
годишен стандарт за едно лице с увреждания – 9 049 лв. и годишен 
стандарт за едно лице без увреждания 8 633 лв. 

2254-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от ЗМСМА и чл. 18, 
ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета на 
Община Варна с изх. № РД15019058ВН/29.07.2015 г., Общински съвет – 
Варна разкрива  „Комплекс за социални услуги за деца и младежи“, с 
адрес за управление гр. Варна, ул. „Константин и Фружин“ № 42 Б, със 
статут на второстепенен разпоредител с бюджет от 01.11.2015 г., 
обединяващ следните резидентни социални услуги: 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в гр. Варна, бул. „Константин и Фружин“ № 42, с капацитет 10 
места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в гр. Варна, бул. „Константин и Фружин“ № 42 А, с капацитет 
14 места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в гр. Варна, бул. „Константин и Фружин“ № 42 Б, с капацитет 
14 места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в с. Тополи, ул. „Георги Градев“ № 18 А, с капацитет 14 места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в с. Тополи, ул. „Георги Градев“ № 18 Б, с капацитет 14 места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания в с. Тополи, ул. „Александър Тодоров“ № 38, с капацитет 14 
места; 

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания в  гр. Варна , кв. „Изгрев“ № 364 А, с капацитет 14 места;  

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания в  гр. Варна, кв. „Изгрев“ № 364 Б, с капацитет 14 места, 
делегирани от държавата дейности. Годишният стандарт за 2015 г. за едно 
лице с увреждания е 9 049 лв. и за едно лице без увреждания е 8 633 лв.  

 Комплексът е със самостоятелен ЕИК и банкова сметка към 
Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по бюджета на 
Община Варна, дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“. 

 Числеността на персонала е съгласно Приложение № 18 „Разчет за 
численост и фонд „Работна заплата“ към бюджета на Община Варна за 
2015 г. и Методиката за определяне на длъжностите на персонала в 
специализираните институции и социалните услуги в общността.  

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



Закрива съществуващият Център за настаняване от семеен тип за 
деца и младежи с увреждания в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бул. 
„Константин и Фружин“ № 42 като второстепенен разпоредител с бюджет 
от 01.11.2015 г. На основание чл. 123 от КТ прехвърля персонала на 
Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания към 
Комплекс за социални услуги за деца и младежи. 

Комплексът за социални услуги за деца и младежи да се ръководи от 
директор, който е работодател на персонала на всички социални услуги, 
включени в комплекса, съгласно чл. 18а, ал. 1, 2 от Закона за социално 
подпомагане.  

Възлага на директора на „Комплекс за социални услуги за деца и 
младежи“ да изготви Правилник за устройството и дейността на 
комплекса, да предложи неговата структура и да изготви и предложи за 
утвърждаване длъжностно разписание. Административният персонал 
обслужва всички социални услуги на Комплекса. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
2255-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

от кмета на Община Варна с изх. № РД15013976ВН-002ВН/29.07.2015 г., 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства в размер на 6 833 
лева (шест хиляди осемстотин тридесет и три лева) на Сдружение на 
родителите на деца със синдром на Даун за реализация на кампания 
„Синдромът на любовта“. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2015 
г., Приложение № 16 „Социална програма 2015“. 

2255-4-1. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и поради 
необходимостта от защита на важни обществени интереси и предвид 
сроковете за провеждане на мероприятието, Общински съвет – Варна 
допуска предварително изпълнение на решението.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
2256-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15019077ВН/29.07.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
изпълнението на проект № 0061-ОВА-3.3 „Областен информационен 



център – Варна, изграждане и функциониране“, финансиран по договор 
за безвъзмездна финансова помощ BG161PO002-3.3.02-0007-
C0001/12.07.2012 от Оперативна програма „Техническа помощ”, да бъдат 
осигурени средства в размер до 145 999,43 лв. /сто четиридесет и пет 
хиляди деветстотин деветдесет и девет лв. и 43 ст./ за мостово 
финансиране от бюджета на Община Варна за 2015 г., необходими за 
покриване на допустимите разходи по проекта, като същите да бъдат 
възстановени при извършване на окончателното плащане след 
верифициране на разходите от Управляващия орган на Оперативна 
програма „Техническа помощ”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
2257-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № РД12002963ВН-
706ВН/29.07.2015 г., Общински съвет – Варна във връзка със свое 
Решение № 828-4, т. ХVII от Протокол № 15 от 20.02.2013 г., за поет 
общински дълг в размер на 31 849 941 лв. (тридесет и един милиона 
осемстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и 
един лева) и във връзка с удължаване срока на Договор за безвъзмездна 
финансова помощ договор № ВG161РО001/1.5-03/2011/002, 
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 29.02.2016 г., (два месеца след приключване на проекта), гарантиращ 
пълния размер на полученото авансово плащане - 31 849 941,00 лв. 
(тридесет и един милиона осемстотин четиридесет и девет хиляди 
деветстотин четиридесет и един лева) за изпълнение на Проект № 
ВG161РО001/1.5-03/2011/002 „Интегриран градски транспорт на 
Варна“, по схема № ВG161РО001/1.5-03/2011/ „Подкрепа за интегриран 
градски транспорт в петте големи града“, Приоритетна  ос   1: „Устойчиво   
и интегрирано градско развитие“, Операция 1.5: „Системи за устойчив 
градски транспорт“.  

 Запис на заповед със срок на предявяване 29.02.2016 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 09.01.2016 г. в размер на полученото 
авансово плащане – 31 849 941,00 лв. (тридесет и един милиона 



осемстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин четиридесет и 
един лева), поета като общински дълг с Решение № 828-4, т. ХVII от 
Протокол № 15/20.02.2013 г., съгласно приложение към настоящото 
решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
2258-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложение 

от група общински съветници при Общински съвет – Варна с № 
ОС15000819ВН30.07.2015 г., Общински съвет – Варна отпуска 20 000 лв. 
/двадесет хиляди лева/ на Дирекция „Социално подпомагане“ Варна при 
Агенция за социално подпомагане, за закупуване на карти за пътуване в 
обществения транспорт на територията на Община Варна, за периода от 
вземане на настоящото решение до 31.12.2015 г.  

  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/ 
 
 
 
 
2259-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, 

Общински съвет – Варна дава съгласие „Диагностично – консултативен 
център „Свети Иван Рилски“ - Аспарухово – Варна“ ЕООД да сключи 
договор за заем с друго общинско търговско дружество в размер до 24 000 
лв. за покриване на задължения към „ЕНЕРГО – ПРО Продажби“ АД. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 4/ 
 
 
 
2260-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси и във връзка с писмо от управителя на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД с № 
РД15018938ВН/28.07.2015 г. и по предложение на Тодор Балабанов – 
общински съветник, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати финансови средства като трансфер в размер на 133 200 (сто 



тридесет и три хиляди и двеста) лева с ДДС или (111 000 лв. без ДДС) от 
бюджета на Община Варна за 2015 г. 

 Средствата да бъдат компенсирана промяна от дейност 898 „Други 
дейности по икономика“ – издръжка, и се осигурят по §55 „Капиталов 
трансфер“, дейност  „Други дейности по здравеопазване“. 

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

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



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване” относно: 
(1) – поправка на очевидна фактическа грешка в приложение към 

решене № 2129-5(41)/13.05.2015 г. 
(2) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания 

по асистирана репродукция. 
(3) – отпускане на еднократна финансова помощ по молби на 

граждани за лечение. 
 

Докл.: д-р Людмил Цветков  – Председател на ПК „Здравеопазване“ 
        
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2261-5. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от 
АПК, Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна 
фактическа грешка в приложение към решение № 2129-5(41)/13.05.2015 
г., като се заличават следните имена: 

„5. Стилиана Христова Атанасова, заявление с вх. № 
РД15006851ВН/18.03.2015 г. и Борислав Георгиев Димитров - отпуска 
сумата до 2 000 /две хиляди/ лв. за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция. 

6. Катя Костадинова Иванова, заявление с вх. № 
РД15007308ВН/21.03.2015 г. и Юлиян Стоянов Симеонов - отпуска сумата 
до 2 000 /две хиляди/ лв. за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция. 

8. Дина Аспарухова, заявление с вх. № РД15008730ВН/03.04.2015 г. 
и Стилиян Асенов Аспарухов - отпуска сумата до 2 000 /две хиляди/ лв. за 
дейности и изследвания по асистирана репродукция.“ 

След извършване на промяната в приложението, същото придобива 
следния вид: 



„1. Събина Иванова Пенкова, заявление с вх. № 
РД15001842ВН/22.01.2015 г. и Светослав Тодоров Йорданов - отпуска 
сумата до 2 000 /две хиляди/ лв. за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция. 

2. Мадлен Хартюн Златева, заявление с вх. № 
РД15001920ВН/22.01.2015 г. и Златин Васков Златев - отпуска сумата до 
2 000 /две хиляди/ лв. за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция. 

 3. Калина Кондова Неделчева, заявление с вх. № 
РД15003841ВН/11.02.2015 г. и Димитър Георгиев Плочев - отпуска 
сумата до 2 000 /две хиляди/ лв. за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция. 

4. Милена Цандева Костова, заявление с вх. № 
РД15004677ВН/20.02.2015 г. и Стефан Николов Костов - отпуска сумата 
до 2 000 /две хиляди/ лв. за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция. 

5. Деница Иванова Манчева, заявление с вх. № 
РД15007612ВН/24.03.2015 г. и Атанас Георгиев Манчев - отпуска сумата 
до 2 000 /две хиляди/ лв. за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция. 

6. Красимира Любенова Терзиева – Даскалова, заявление с вх. № 
РД15010922ВН/30.04.2015 г. и Васил Борисов Даскалов - отпуска сумата 
до 2 000 /две хиляди/ лв. за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция.“ 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
2262-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински 
съвет – Варна № 1958-3(39)/04.02.2015 г. и на база здравен статус, 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности и 
изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

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



2263-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 
52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 
1958-3(39)/04.02.2015 г. и на база здравен статус, Общински съвет – Варна 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение 
към настоящото решение. 

Средствата да бъдат за сметка на дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, § 42-14. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 4, въздържали се – 2, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
2264-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 

52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 
1958-3(39)/04.02.2015 г. и на база здравен статус, Общински съвет – Варна 
отпуска финансови средства в размер на 2 000 (две хиляди) лева за 
лечение на Десислава Викентиева Любенова. 

Средствата да бъдат за сметка на дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“, § 42-14. 

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

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



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Туризъм, търговия и рекламна дейност” относно: 
(1) – приемане на Програма за развитие на туризма в Община 

Варна за периода 2014 - 2020 г.  
 

Докл.: Андрей Василев  – общински съветник 
        
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2265-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 от 
Закона за туризма и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15019057ВН/29.07.2015  г., Общински съвет – Варна приема Програма 
за развитие на туризма на територията на Община Варна за периода 
2014 г. - 2020 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, 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 
№ 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Собственост и стопанство” относно: 
(1) – приемане на годишни финансови отчети, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2014 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори и избиране на 
одитори за 2015 г. на: 

- „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР 
СТАМАТОВ“ - ВАРНА” ЕООД. 

- „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД. 
(2) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 

„Градски транспорт“ ЕАД.  
(3) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 

„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД. 
(4) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 

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

(5) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 
„Жилфонд“ ЕООД. 

(6) – даване на съгласие за продажба чрез търг на автобус „Ивеко“ 
собственост на „Дворец на културата и спорта” ЕАД. 

(7) – даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на търговски площи, собственост на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(8) – одобряване на Правилник за реда за провеждане на процедури 
за продажба и отдаване под наем на имоти, собственост на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД. 

(9) – одобряване на застраховател на имуществото на „Дворец на 
културата и спорта” ЕАД за 2015 г. 

(10) – даване на съгласие на „Градски транспорт“ ЕАД за отдаване 
под наем на гаражна площ. 



(11) – одобряване на Споразумение между „Дентален център І - 
Варна“ ЕООД и Община Варна. 

(12) – избор на независим оценител за изготвяне на оценка на 
активите, пасивите и фактическото състояние на „Варна Ефкон“ ООД с 
оглед определяне стойността на дружествените дялове. 

(13) – възлагане изготвянето на икономически и правен анализ на 
„Варна Ефкон“ ООД и експертно техническо становище за състоянието 
на системата за видеонаблюдение, собственост на дружеството. 

(14) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Драгоман“ № 11.  

(15) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Христо 
Каварналиев“ № 3. 

(16) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Младежка“ № 11. 

(17) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Орел“ № 15. 

(18) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Тунджа“ № 11. 

(19) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Добрева чешма“. 

(20) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с прекратяване на съсобственост върху 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец - север“. 

(21) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Кочмар“. 

(22) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец 
- юг“, представляващ ПИ 10135.5403.792. 

(23) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец 
- юг“, представляващ ПИ 10135.5403.3197.  

(24) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, м-ст 
„Вилите“. 



(25) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. 
„Чайка“, представляващ ПИ 10135.2571.4635. 

(26) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Акад. 
Андрей Сахаров“ № 12. 

(27) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Паско 
Желев“ № 1. 

(28) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, к.к. 
„Чайка“, представляващ ПИ 10135.2571.4634. 

(29) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко 
Напетов“ № 15.  

(30) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
наем между Община Варна и „АИППМПДМ - Уни дент - д-р Мариета 
Михайлова“ ЕООД. 

(31) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
наем между Община Варна и ЕТ „АИППМПДМ - д-р Евдокия 
Мечкарова“. 

(32) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 
наем между Община Варна и ЕТ „АИППДП - д-р Златка Ставрева“. 

(33) – даване на съгласие за отдаване под наем на част от имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 16.  

(34) – даване на съгласие за провеждане на търг за отдаване под наем 
на имот, находящ се в Община Варна, с. Константиново.  

(35) – провеждане на търг за отдаване под наем на имот, находящ се 
в Община Варна, с. Казашко. 

(36) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Борис III“ № 69, на собственика на 
законно построена сграда. 

(37) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Крайбрежна“ № 43, на собственика на 
законно построена сграда. 

(38) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Усмивка“ № 21. 

(39) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VIII, 
кв.26. 



(40) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ II, кв. 51. 

(41) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на търг 
за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со „Зеленика“.  

(42) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец - юг“, представляващ ПИ 
10135.5403.3931. 

(43) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец - юг“, представляващ ПИ 
10135.5403.450. 

(44) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с провеждане на търг за продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Сълзица“. 

(45) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 
публичен търг за продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Академик Игор Курчатов“ № 30. 

(46) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел 
„Съучастие“ върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Витко Христов“. 

(47) – учредяване на безвъзмездно/възмездно право на ползване на 
Асоциация „Да съхраним жената“ върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Проф. Державин“ № 25. 

(48) - учредяване на безвъзмездно право на ползване на 
Министерство на правосъдието, за нуждите на Апелативен съд – Варна 
върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, до бл. 34. 

(49) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Семеен център - Мария“ 
върху имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67. 

(50) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение „ИДЕА“ върху имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Преслав“ № 53. 

(51) – допълване на „Годишна програма за 2015 г.“ и учредяване 
безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Институт за внедряване на 
Европейски практики“ върху имот, находящ се в гр. Варна, ПИ 
10135.5502.5. 

(52) – одобряване на Споразумение между цирк „Балкански“ и 
Община Варна. 

(53) – одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване 
възмездно право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, 
представляващ ПИ 10135.536.295.  



(54) – предоставяне безвъзмездно за управление на ОДЗ „Иглика“ 
на новоизградена сграда. 

(55) – прекратяване на Договор № Д-3-922/586/18.07.2003 г. и 
предоставяне безвъзмездно за управление на Градска Художествена 
галерия – Варна имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Радко Димитриев“ 
№8. 

(56) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителни договори за прехвърляне право на собственост по чл. 
15 от ЗУТ. 

(57) – одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване право 
на надстрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Гларус“ № 15. 

(58) - освобождаване от отговорност на членове на Съвета на 
директорите на „Градски транспорт“ ЕАД за 2012 г. и 2013 г. 

(59) – промяна в Устава на „Градски транспорт“ ЕАД. 
(60) – определяне предназначението на жилища – частна общинска 

собственост и включването им във фонд „Ведомствен“. 
(61) – допълнение на Бизнес програма за развитие на общинска 

фирма „Обреди“ ЕООД за периода 2015 - 2017 г. 
(62) – одобряване на пазарни оценки на недвижими имоти, находящи 

се в гр. Варна, кк „Златни пясъци“ във връзка с реализиране на проект № 
DIR-51011119-18-37 „Подготовка и изпълнение на проект за развитие 
на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация кк „Златни 
пясъци“, Община Варна“, процедура № BG161РО00510/1.11/03/19, 
приоритетна ос 1, ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“. 

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

          
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

 ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
2266-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – 
Варна” ЕООД, ЕИК 000090065, за 2014 г. 

- На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, във 
връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност д-р Радослав Минков Минков – управител на 



„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД, за периода от 
01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

- На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, във връзка 
с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
контрольора на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – 
Варна” ЕООД – проф. Стефан Иванов Тодоров за периода от 01.01.2014 г. 
до 31.12.2014 г. 

- На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, 
Общински съвет – Варна избира Слави Димитров Генов – дипломиран 
експерт - счетоводител, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД за 2015 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 15, против – 3, въздържали се – 23, отсъстват – 7/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
 
2267-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – 
Варна” ЕООД, ЕИК 000090065, за 2014 г. 

2267-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – 
Варна” ЕООД – проф. Стефан Иванов Тодоров за периода от 01.01.2014 г. 
до 31.12.2014 г. 

2267-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слави Димитров Генов – 
дипломиран експерт - счетоводител, за извършване на одиторски контрол 
на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД за 2015 г. 

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



2268-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен 
от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на „Ученическо и 
столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за 2014 г. 

2268-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД в 
състав: Росица Петрова Ковачева, Румен Иванов Пишманов и Мария 
Иванова Ангелова – Дойчева за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. 

2268-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
ТЗ, Общински съвет – Варна избира Слав Минчев Танев – дипломиран 
експерт - счетоводител за извършване на одиторски контрол на 
„Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2015 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 5, въздържали се – 3, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
2269-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 от 

НРУПСЧОВКТД и във връзка с писмо от инж. Злати Златев – 
Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с № 
ОС15000538ВН/08.05.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
спиране от експлоатация и бракуване на МПС, собственост на „Градски 
транспорт“ ЕАД, съгласно приложения списък към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
2270-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 от 

НРУПСЧОВКТД и във връзка с писмо от  инж. Злати Златев – 
Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД с № 
ОС15000710ВН/23.06.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
бракуване на двигател № 106789917 от автобус ИКАРУС 280, 
собственост на „Градски транспорт“ ЕАД. 

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



2271-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 от 
НРПУСЧОВКТД и във връзка с писмо от д-р Ивелина Стойкова Василева - 
управител на „Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД с № 
ОС15000469ВН/22.04.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
бракуване на ДМА - рентгенов апарат за скопии „Сименс“, модел 
ТРИОМАТ 2, фабричен № 87901/165, собственост на „Диагностично 
консултативен център 3 – Варна” ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
2272-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 от 

НРУПСЧОВКТД и във връзка с писмо 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 
№ ОС15000610Н/05.06.2015 г. и уточняващо писмо с № ОС15000666ВН-
001ВН/17.06.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за бракуване 
на следните ДМА: рентгенов апарат, тип  Мамограф Маммомат 2 Сименс, 
с фабричен № S/N 01 00 S07 и апарат „Интегра 400 плюс“, с инв. № 473, 
собственост на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“ – Варна” 
ЕООД. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
2273-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 от 

НРУПСЧОВКТД и във връзка с докладна записка от инж. Ясен Везиров – 
управител на „Жилфонд“ ЕООД с № РД15016427ВН/30.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за бракуване на следните МПС, 
собственост на „Жилфонд“ ЕООД: 

- Специализиран автомобил – бетоновоз, марка „Шкода Европа“, рег. 
№ В 96-55 КА, рама № 7919001, двигател № К915211658, със свидетелство 
за регистрация на МПС № 000863312 – не е в движение от 2005 г.; 

- Специализиран автомобил автовишка, марка „Шкода МП 20“, рег. 
№ В30-73КМ, рама № 0395М0393, двигател № 313051660, със 
свидетелство за регистрация на МПС № 001862682 – не е в движение от 
2010 г.; 



- Товарен автомобил марка „ГАЗ 53А“, рег. № В96-87 КК, рама № 
56697, двигател № 90658, със свидетелство за регистрация на МПС № 
001778444 – не е в движение от 2011 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
2274-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

17, 17А и 17Б от НРУПСЧОВКТД, и във връзка с писмо от Минко Христов 
– изпълнителен директор на „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА“ 
ЕАД с № ОС15000635ВН/12.06.2015 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 В3422КХ, рама ZCF04070005083286, двигател 
2132111, при начална тръжна цена в размер на 2 100 /две хиляди и сто/ лв.,  
съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. 

Размер на депозита – 210 лв. (двеста и десет лева), платими по 
банкова сметка на дружеството; 

Стъпка на наддаване -10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 
210 /двеста и десет/ 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 04.09.2015 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 
03.09.2015 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 25.09.2015 г. 

2274-7-1. 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 – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 
 
2275-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17А и 17Б от 

НРУПСЧОВКТД, Решение от 07.07.2015 г. на Съвета на директорите на 
„Дворец на културата и спорта“ ЕАД и във връзка с писмо от Минко 
Христов – Изпълнителен директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД 
с № ОС15000768ВН/09.07.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
търговски площи, собственост на „Дворец на културата и спорта“ 
ЕАД, с административен адрес гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 115, със 
самостоятелни входове, с площ от общо 825 кв.м., от които 625 кв.м. 
търговска площ и 200 кв.м. складови помещения, за срок от 10 /десет/ 
години, при стартова месечна наемна цена 10,66 лева за кв.м., без ДДС за 



търговската площ /или 6 662 лв./ и 2,79 лв. за кв.м., без ДДС за складовото 
пространство /или 558 лв./, определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 6  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 
стартовата месечна наемна цена в размер на 772,00 лева, като задължава 
Изпълнителния директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД да 
представи за одобрение от Общински съвет – Варна цялата тръжна 
документация за провеждане на търга, включително проектодоговор за 
наем, съгласно Наредба за реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
 
2276-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17А от 

НРПУСЧОВКТД, във връзка с писмо от г-н Николай Бинев – Председател 
на СД при „Дворец на културата и спорта” ЕАД № 
ОС14001451ВН/10.12.2014 г. и становище от ПК „Правна комисия“ с № 
ОС14001451ВН-002ВН/08.05.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Правилник за реда за провеждане на процедури за отдаване под наем 
на имоти, собственост на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, 
приложен към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
 
2277-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 17Г, 

ал. 2 от НРУПСЧОВКТД и писмо вх. № ОС15000480ВН/24.04.2015 г. от 
Минко Христов – Изпълнителен директор на „Дворец на културата и 
спорта“ ЕАД, Общински съвет – Варна одобрява избрания от дружеството 
застраховател – ЗК „АЛИАНЦ“ и дава съгласие за сключване на договор 
за застраховка на имуществото на дружеството. 

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



2278-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 17А и 17Б от 
НРУПСЧОВКТД и писмо вх. № ОС15000602ВН/02.06.2015 г. от инж. 
Злати Златев – Изпълнителен директор на „Градски транспорт“ ЕАД, 
Общински съвет – Варна дава съгласие „Градски транспорт“ ЕАД да 
проведе процедура за отдаване под наем на 1000 кв.м. гаражна площ, 
собственост на дружеството, за изграждане на полигон за провеждане на 
изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС, при 
спазване на Наредба на реда за упражняване на правата на собственост 
върху частта на Община Варна от капитала на търговските дружества.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
2279-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 и 6 

от НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от д-р Славка Даковска 
– Управител на „Дентален център I – Варна“ ЕООД с № 
ОС15000564ВН/20.05.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
Споразумение между Община Варна и „Дентален център І - Варна“ 
ЕООД, представлявано от управителя д-р Славка Стефанова Даковска, 
регламентиращо реда за заплащане от Община Варна на консумативните 
разходи по експлоатацията на собствената й част от сграда, находяща се в 
гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

Възлага на кмета на Община Варна подписването на споразумението, 
както и извършването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
2280-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

Протокол за намерения от 27.01.2015 г., Доклад на работна група, 
упълномощена с решение № 2057-1/40/30.03.2015 г. на Общински съвет – 
Варна за проучване на възможностите и целесъобразността за закупуване 
на дяловете на Ефкон АГ Австрия от капитала на „Варна Ефкон“ ООД, 



както и писма от 02.06.2015 г. от Волфганг Бо – Управител на „Варна 
Ефкон“ ООД и д-р Норберт Хофман – член на Борда на директорите на 
Ефкон АГ Австрия, Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община 
Варна да предложи от одобрените лицензирани оценители по списъка на 
Община Варна за 2015 г., със задача да изготви финансов анализ на 
активите, пасивите и фактическото състояние на „Варна Ефкон“ ООД, 
ЕИК 148114865, както и да определи пазарната стойност на 1 /един/ дял от 
капитала на дружеството въз основа на реалната стойност на 
дружественото имущество.     

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
 
 
2281-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 

Протокол за намерения от 27.01.2015 г., Доклад на работна група, 
упълномощена с решение № 2057-1/40/30.03.2015 г. на Общински съвет – 
Варна за проучване на възможностите и целесъобразността за закупуване 
на дяловете на Ефкон АГ Австрия от капитала на „Варна Ефкон“ ООД, 
както и писма от 02.06.2015 г. от Волфганг Бо – Управител на „Варна 
Ефкон“ ООД и д-р Норберт Хофман – член на Борда на директорите на 
Ефкон АГ Австрия, Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община 
Варна изготвянето на икономически и правен анализ на „Варна Ефкон“ 
ООД, ЕИК 148114865, както и експертно становище за техническото 
състояние на системата за видеонаблюдение, собственост на „Варна 
Ефкон“ ООД и необходимостта от продължаване на експлоатацията й.  

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

2282-7. 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. № ЗАО16987/19.03.2015г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 79,50 кв.м. от недвижим имот, целия с площ 181 



кв.м., с административен адрес гр. Варна, ул. „Драгоман” № 11, в размер 
на  89 040,00 лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 1 120,00 
лева, без ДДС. 

2282-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № ЗАО16987/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и 
от друга страна Петър Тодоров Тодоров, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, с административен адрес  гр. Варна, ул. 
„Драгоман” № 11,  представляващ 79,50 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.1507.183 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и седем.сто осемдесет и три),  целия с площ 181 кв.м., при 
граници на имота: ПИ 10135.1507.182 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
хиляда петстотин и седем. сто осемдесет и две); ПИ 10135.1507.184 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и седем. сто осемдесет и 
четири); ПИ 10135.1507.192 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда 
петстотин и седем. сто деветдесет и две); ПИ 10135.1507.180 (десет хиляди 
сто тридесет и пет. хиляда петстотин и седем. сто и осемдесет), на 
съсобственика  Петър Тодоров Тодоров. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8033/10.11.2014 г. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 89 040,00  лева, без включен ДДС, на  Петър Тодоров Тодоров.  

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 – 2, против – 15, въздържали се – 26, отсъстват – 5/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
 
 
2283-7. 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. № АУ211849ВН-015ВН/19.03.2015 г., Общински съвет - Варна 
одобрява пазарната оценка изготвена от независим експерт оценител, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна по Акт за частна общинска собственост № 7966/10.10.2014 
г., представляваща 75 (седемдесет и пет) кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.2575.14, 
по КК и КР на район „Приморски”, гр. Варна, кв. Виница, ул. „Христо 



Каварналиев” № 3, целият с площ 675 (шестстотин седемдесет и пет) 
кв.м., в размер на 5 790 лв. (пет хиляди седемстотин и деветдесет лева), без 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 77,20 лв. (седемдесет и седем 
лева и двадесет стотинки), без ДДС. 

2283-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ, в изпълнение на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2015 г.“ и предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
АУ211849ВН-015ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна реши да 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга 
страна Панайот Георгиев Панков и Христо Георгиев Панков, чрез 
продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ 75 
(седемдесет и пет) кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.2575.14, по КК и  КР  на  район 
„Приморски”, ул. „Христо Каварналиев” № 3, кв. Виница, гр. Варна, 
целият с площ 675 (шестстотин седемдесет и пет) кв.м., при граници на 
имота: ПИ 10135.2575.12, ПИ 10135.2575.13, ПИ 10135.2575.16, ПИ 
10135.2575.15, ПИ 10135.2575.30, ПИ 10135.2575.11, при следните квоти: 

- Панайот Георгиев Панков – ½ ид.ч. от 75 (седемдесет и пет) кв.м. 
ид.ч. от ПИ 10135.2575.14, съставляващи 37,50 (тридесет и седем цяло и 
петдесет стотни) кв.м. ид.ч. от имота, на стойност 2 895 лв. (две хиляди 
осемстотин деветдесет и пет лева), без включен ДДС. 

- Христо Георгиев Панков - ½ ид.ч. от 75 (седемдесет и пет) кв.м. 
ид.ч. от ПИ 10135.2575.14, съставляващи 37,50 (тридесет и седем цяло и 
петдесет стотни) кв.м. ид.ч. от имота, на стойност 2 895 лв. (две хиляди 
осемстотин деветдесет и пет лева), без включен ДДС. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7966/ 10.10.2014 г. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
2284-7. 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. № РД14018337ВН-012ВН/19.03.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим експерт оценител във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ 6 кв.м. идеални части 
от ПИ № 10135.3515.409, целия с площ 166 кв.м., находящ се в гр. Варна, 



ул. „Младежка” № 11, в размер на 890 лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м. възлизаща на  148,33 лева. 

2284-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № РД14018337ВН-012ВН/19.03.2015 г., 
Общински съвет - Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна – Евгений Иванов 
Георгиев, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ 6 кв.м. идеални части от ПИ 10135.3515.409, 
целия с площ 166 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Младежка” № 11, при 
граници на имота: ПИ 10135.3515.408, ПИ 10135.3515.417, ПИ 
10135.3515.410 и ПИ 10135.3515.307.   

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7986/11.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията на 
14.11.2014 г., вх. рег. 25593, акт № 27, том LXVII, дело № 13944/2014 г. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарна цена 
възлизаща на 890 лева, без включен ДДС. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
2285-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № АУ263168ВН-
008ВН/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна допълва „Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
за 2015 г.“, както следва: към точка 2.2 „Имоти частна общинска 
собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба 
частта на Община Варна“ се добавя 195 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5502.36, находящ се в гр. Варна, ул. „Орел“ № 15, целия с площ 815 
кв.м., АОС № 8093/09.12.2014 г. 

2285-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ263168ВН-008ВН/02.06.2015 г., Общински 
съвет - Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт 
оценител във връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 195 (сто деветдесет и пет) кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5502.36 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.тридесет и шест), 



целия с площ 815 (осемстотин и петнадесет) кв.м., находящ се в гр. Варна, 
ул. „Орел“ № 15 в размер на 26 200 (двадесет и шест хиляди и двеста) 
лева, без ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. – 134,36 (сто тридесет и 
четири лева и тридесет и шест стотинки) лева, без ДДС. 

2285-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № АУ263168ВН-008ВН/02.06.2015 г., Общински съвет – 
Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една 
страна, и от друга страна Пламен Атанасов Петров, Тошко Стефанов 
Стефанов и Нина Иванова Стефанова чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, представляващ 195 (сто деветдесет и пет) кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5502.36 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.тридесет и шест), 
целия с площ 815 (осемстотин и петнадесет) кв.м., находящ се в гр. Варна, 
ул. „Орел“ № 15, при граници: ПИ 10135.5502.35, ПИ 10135.5502.39, ПИ 
10135.5502.38,  ПИ 10135.5502.37, ПИ 10135.5502.42, ПИ 10135.5502.41, на 
съсобствениците при следните квоти: 

- За Пламен Атанасов Петров – 97,50 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5502.36, целия с площ 815 кв.м. на пазарна цена 13 100 (тринадесет 
хиляди и сто) лева без ДДС. 

- За Тошко Стефанов Стефанов – 48,75 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5502.36, целия с площ 815 кв.м. на пазарна цена 6 550 (шест хиляди 
петстотин и петдесет) лева без ДДС.  

- За Нина Иванова Стефанова – 48,75 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5502.36, целия с площ 815 кв.м. на пазарна цена 6 550 (шест хиляди 
петстотин и петдесет) лева без ДДС.                                                                                                           

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
8093/09.12.2014 г. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
2286-7. 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. № АУ126839ВН-029ВН/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община 
Варна от недвижим имот, находящ се в град Варна, район „Аспарухово”, 



ул. „Тунджа” № 11, подрайон 28, представляващ земя с площ 53,57 кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5504.165, целия с 
площ 764 кв.м., в размер на 7 290 лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 
кв.м. възлизаща на 136,08 лева, без ДДС.  

2286-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 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. № 
АУ126839ВН-029ВН/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна реши да се 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга 
страна Светослав Ангелов Савов, чрез продажба на имот – частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово”, ул. 
„Тунджа” № 11, подрайон 28, представляващ земя с площ 53,57 кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5504.165, целия с 
площ 764 кв.м., при граници на целия имот: ПИ 10135.5504.164, ПИ 
10135.5504.172, ПИ 10135.5504.163, ПИ 10135.5504.166 и ПИ 
10135.5504.171. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8100/22.12.2014 г. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от 7 290 лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. 
възлизаща на 136,08 лева, без включен ДДС, на съсобственика Светослав 
Ангелов Савов. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2287-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № АУ008427ВН-
012ВН/30.06.2015 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 – Варна, 
както следва: Към точка 2.2 „Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на 
Община Варна” се добавя следния недвижим имот: 

№ Административен адрес АОС № 
1. ПИ 10135.2510.1692, находящ се в гр. Варна, 7717/20.03.2014 г. 



со „Добрева чешма“ – 45 кв.м. идеални части 
от целия имот с площ 747 кв.м.  

2287-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № АУ008427ВН-012ВН/30.06.2015 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка изготвена от независим оценител във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ 45 (четиридесет и 
пет) кв.м. идеални части от ПИ 10135.2510.1692, целия с площ 747 кв.м., 
находящ се в гр. Варна, со „Добрева чешма“, при граници на имота: ПИ 
10135.2060.325, ПИ 10135.2060.633, ПИ 10135.2060.318, ПИ 
10135.2060.157, ПИ 10135.2510.9118 и ПИ 10135.2510.1517, в размер на 1 
245 (хиляда двеста четиридесет и пет) лева, без ДДС, при пазарна стойност 
без ДДС на 1 кв.м. възлизаща на 27,67 (двадесет и седем лева и шестдесет 
и седем стотинки) лева. 

2287-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № АУ008427ВН-012ВН/30.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна от една страна, и от друга страна – Тодор Ганев Георгиев, 
Фотина Георгиева Желязкова и Руска Йорданова Георгиева, чрез продажба 
на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 45 
(четиридесет и пет) кв.м. идеални части от ПИ 10135.2510.1692, целия с 
площ 747 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Добрева чешма“, при граници 
на имота: ПИ 10135.2060.325, ПИ 10135.2060.633, ПИ 10135.2060.318, ПИ 
10135.2060.157, ПИ 10135.2510.9118 и ПИ 10135.2510.1517. 

За гореописаният имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 7717/20.03.2014 г., вписан в вписан в Служба по 
вписванията – гр. Варна на 24.03.2014 г., вх. рег. № 5529, акт № 169, том 
XIII, дело № 2673/2014 г. 

Продажбата на 45 (четиридесет и пет) кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2510.1692, целия с площ 747 кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Добрева чешма“ да се извърши по пазарна цена, възлизаща на 1 245 
(хиляда двеста четиридесет и пет) лева, без включен ДДС, на 
съсобствениците при следните квоти: 

- Тодор Ганев Георгиев купува от Община Варна 22,50 кв.м. идеални 
части от имота при пазарна цена възлизаща на 622,50 (шестстотин двадесет 
и два лева и петдесет стотинки) лева, без включен ДДС. 

- Фотина Георгиева Желязкова и Руска Йорданова Георгиева купуват 
от Община Варна по 11,25 кв.м. идеални части от имота при пазарна цена 
възлизаща на 311,25 (триста и единадесет лева и двадесет и пет стотинки) 
лева за всеки дял от 11,25 кв.м. идеални части от имота, без включен ДДС. 



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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
2288-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 

ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № АУ276833ВН-
011ВН/30.06.2015 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 – Варна, 
както следва: Към точка 2.2 „Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на 
Община Варна” се добавя следния недвижим имот: 
№ Административен адрес АОС № 
1. ПИ 10135.5401.3049, находящ се в гр. Варна, со 

„Боровец – север“ – 10 кв.м. идеални части от 
целия имот с площ 1 261 кв.м. 

8219/19.03.2015 г. 

2288-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № АУ276833ВН-011ВН/30.06.2015 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ 10 /десет/ кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.5401.3049, целия с площ 1 261 кв.м., находящ 
се в гр. Варна, со „Боровец – север“, при граници на имота: ПИ 
10135.5401.3048, ПИ 10135.5401.9508, 10135.5401.2710, 10135.5401.3058, 
10135.5401.3050, 10135.5401.2702, 10135.5401.2701 и 10135.5401.9507, в 
размер на 261 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 
кв.м., възлизаща на  26,10 лева. 

2288-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № АУ276833ВН-011ВН/30.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна и от друга страна – Йоланта Железова 
Рачева, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ 10 кв.м. идеални части от ПИ 10135.5401.3049, целия с 
площ 1 261 кв.м., находящ се в гр. Варна, со  „Боровец – север“, при 
граници на имота: ПИ 10135.5401.3048, 10135.5401.9508, 10135.5401.2710, 



10135.5401.3058, 10135.5401.3050, 10135.5401.2702, 10135.5401.2701 и 
10135.5401.9507. 

За гореописаният имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 8219/19.03.2015 г., вписан в вписан в Служба по 
вписванията на 24.03.2015 г., вх. рег. № 6235, акт № 192, том XV, дело № 
3141/2015 г. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарна цена, 
възлизаща на 261 лева, без включен ДДС, на съсобственика Йоланта 
Железова Рачева. 

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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2289-7. 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. № АУ236481ВН-009ВН/30.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ 5 (пет) кв.м. идеални части 
от ПИ 10135.3523.577, целия с площ 450 кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Кочмар“, при граници на имота: ПИ 10135.3523.9526, 10135.3523.243, 
10135.3523.335 и 10135.3523.576, в размер на 201,30 (двеста и един лева и 
тридесет стотинки) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС 
на 1 кв.м. възлизаща на 40,26 (четиридесет лева и двадесет и шест 
стотинки) лева.  

2289-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение 
от кмета на Община Варна с изх. № АУ236481ВН-009ВН/30.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна и от друга страна – Валентина Костадинова 
Кирова, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ 5 (пет) кв.м. идеални части от ПИ 10135.3523.577, целия с 
площ 450 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Кочмар“, при граници на 
имота: ПИ 10135.3523.9526, 10135.3523.243, 10135.3523.335 и 
10135.3523.576. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8220/19.03.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 



Варна на 24.03.2015 г., вх. рег. № 6252, акт № 7, том XVI, дело № 
3155/2015 г. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарна цена, 
възлизаща на 201,30 (двеста и един лева и тридесет стотинки) лева, без 
включен ДДС, на съсобственика Валентина Костадинова Кирова. 

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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2290-7. 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. № АУ181129ВН-014ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна, представляваща 63,00 /шестдесет и три/ кв.м. идеални 
части от ПИ 10135.5403.792, целия с площ 663 кв.м., с административен 
адрес:  гр. Варна, со „Боровец – юг“ в размер на 1 700,00 лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на 26,98 
лева. 

2290-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ181129ВН-014ВН/22.06.2015 г., Общински 
съвет - Варна  реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от 
една страна и от друга страна Марийка Евгениева Денева, чрез продажба  
на имот – частна общинска собственост, с административен адрес гр. 
Варна, со „Боровец - юг“,  представляващ 63 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5403.792 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три. седемстотин деветстотин и две), целия с площ 
663 кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5403.4274, ПИ 10135.5403.791, 
ПИ 10135.5403.9624, ПИ 10135.5403.793, на съсобственика  Марийка 
Евгениева Денева. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8245/24.03.2015 г., вписан по надлежния ред в Служба 
вписвания – Варна. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарни цени, 
за сумата от 1 700,00 лева, без включен ДДС, на Марийка Евгениева 
Денева. 



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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2291-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ205840ВН-014ВН/01.07.2015 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 23 (двадесет и три) кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.5403.3197 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди сто деветдесет и 
седем), целия с площ 347 (триста четиридесет и седем) кв.м., находящ се в 
гр. Варна, со „Боровец - юг“ в размер на 590 (петстотин и деветдесет) 
лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 25,65 (двадесет и пет лева 
и шестдесет и пет стотинки) лева, без ДДС. 

2291-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ205840ВН-014ВН/01.07.2015 г., Общински 
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от 
една страна и от друга страна Огнян Иванов Киров чрез продажба на имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Боровец - юг“, 
представляващ 23 (двадесет и три) кв.м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.5403.3197 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три.три хиляди сто деветдесет и седем), целия с 
площ 347 (триста четиридесет и седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Боровец - юг“, при граници: ПИ 10135.5403.586, ПИ 10135.5403.3196, ПИ 
10135.5403.9615, ПИ 10135.5403.4156, на съсобственика Огнян Иванов 
Киров.                                                                                                            

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
8193/19.03.2015 г. 

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

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



2292-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ231756ВН-013ВН/02.06.2015 г., Общински 
съвет - Варна одобрява пазарната оценка изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 77 (седемдесет и седем) кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.5507.16 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и седем.шестнадесет), целия с площ 507 
(петстотин и седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, местност „Вилите“  в 
размер на 4 380 (четири хиляди триста и осемдесет) лева, без ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м. – 56,88 (петдесет и шест лева и осемдесет и 
осем стотинки) лева, без ДДС. 

2292-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ231756ВН-013ВН/02.06.2015 г., Общински 
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от 
една страна и от друга страна наследниците на Васил Димитров Василев, а 
именно Иванка Начева Василева (съпруга), Даниела Василева Халачева 
(дъщеря) и Николай Василев Василев (син) чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, м. „Вилите“, 
представляващ 77 (седемдесет и седем) кв.м. идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.5507.16 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и седем.шестнадесет), целия с площ 507 (петстотин и 
седем) кв.м., при граници: ПИ 10135.5507.88, ПИ 10135.5507.17, ПИ 
10135.5507.15, ПИ 10135.5506.357, на съсобствениците, при следните 
квоти: 

- за Иванка Начева Василева – 25,67 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5507.16, целия с площ 507 кв.м., на пазарна цена 1 460 (хиляда 
четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС;                                                   

- за Даниела Василева Халачева – 25,67 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5507.16, целия с площ 507 кв.м., на пазарна цена 1 460 (хиляда 
четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС;    

- за Николай Василев Василев – 25,67 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.5507.16, целия с площ 507 кв.м., на пазарна цена 1 460 (хиляда 
четиристотин и шестдесет) лева, без ДДС.                                                                                                         

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
8151/10.02.2015 г. 

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

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



2293-7. 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. № АУ042144ВН-001ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ 19 кв.м. идеални части от 
ПИ 10135.2571.4635, целия с площ 4 997 кв.м, находящ се в гр. Варна, кк 
„Чайка“, при граници на имота: ПИ 10135.2571.290, ПИ 10135.2571.295, 
ПИ 10135.2571.294, ПИ 10135.2571.288 и ПИ 10135.2571.4634, в размер на 
2 430 (две хиляди четиристотин и тридесет) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м., възлизаща на 127,90 лева. 

2293-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ, и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № АУ042144ВН-001ВН/22.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна – Константин Недков 
Пеев и Вася Христова Станкулова – Пеева, чрез продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ 19 кв.м. идеални 
части от ПИ 10135.2571.4635, целия с площ 4 997 кв.м, находящ се в гр. 
Варна, кк „Чайка“, при граници на имота: ПИ 10135.2571.290, ПИ 
10135.2571.295, ПИ 10135.2571.294, ПИ 10135.2571.288 и ПИ 
10135.2571.4634. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8103/09.12.2014 г., вписан в Служба по вписванията на 
15.12.2014 г., вх. рег. 28740, акт № 80, том LXXV, дело № 15746/2014 г. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарна цена, 
възлизаща на 2 430 лв. (две хиляди четиристотин и тридесет) лева, без 
ДДС, на съсобствениците Константин Недков Пеев и Вася Христова 
Станкулова – Пеева. 

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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2294-7. 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. № АУ228573ВН-012ВН/19.03.2015 г., Общински съвет - Варна 
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител на имоти, във 



връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на 
Община Варна, върху недвижим имот – частна общинска собственост по 
АОС № 8028/11.11.2014 г., представляваща 26 /двадесет и шест/ кв.м. ид.ч. 
от ПИ 10135.3516.32, по КК и КР на гр. Варна, район „Младост“, ул. 
„Акад. Андрей Сахаров” № 12, целият с площ 194 кв.м., в размер на 2577 
лв. без ДДС, при пазарна стойност на 1(един) кв.м. 99,12 лв., без ДДС.     

2294-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и 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. 
№ АУ228573ВН-012ВН/19.03.2015 г., Общински съвет - Варна реши да 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга 
страна Калоян Митков Митев, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ 26 кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.3516.32, по КК и 
КР на  район  „Младост“,  ул. „Акад.  Андрей  Сахаров” № 12,  гр. Варна,  
целият с площ 194 кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.3516.21, ПИ 
10135.3516.33, ПИ 10135.3516.23, ПИ 10135.3516.22, по одобрената по-
горе пазарна оценка.   

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
8028/11.11.2014г.   

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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2295-7. 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. № ЗАО36750/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост 
чрез изкупуване частта на Община Варна от имот находящ се в гр. Варна, 
ул. „Паско Желев“ № 1, представляваща земя с площ 15,50 (петнадесет 
цяло и петдесет стотни) кв.м. ид.част – частна общинска собственост по 
АОС № 8072/20.11.2014 г. от ПИ 10135.3516.56 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.петдесет и шест), целия с площ 
270,00 (двеста и седемдесет) кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.3516.61, ПИ 10135.3516.62, ПИ 10135.3516.81, ПИ 10135.3516.180, 
ПИ 10135.3516.182, ПИ 10135.3516.181 с адрес: гр. Варна, ул. „Паско 
Желев“ № 1, в размер на 3 267,32 (три хиляди двеста шестдесет и седем 



лева и тридесет и две стотинки) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. – 210,80 (двеста и десет лева и осемдесет 
стотинки) лв., без включен ДДС.  

2295-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № ЗАО36750/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и 
от друга страна - Красимир Борисов Лечев (на основание  нотариално 
заверена декларация № 6137/27.04.2015 г. на Александър Александров, 
нотариус в район РС Варна с рег. № 316 на Нотариалната камара, от която 
е видно, че Дияна Любенова Лечева декларира, че се отказва да закупи ½ 
ид. част от 15,50 кв.м. собственост на Община Варна, в полза на другия 
съсобственик Красимир Борисов Лечев) чрез продажба на земя с площ 
15,50 (петнадесет цяло и петдесет стотни) кв.м. ид.част – частна общинска 
собственост по АОС № 8072/28.11.2014 г. по одобрената по горе пазарна 
оценка. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2296-7. 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. № АУ223839ВН-020ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ 73 /седемдесет и три/ кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.2571.4634, целия с площ 4 069 кв.м., находящ 
се в гр. Варна, кк „Чайка“, при граници на имота: ПИ 10135.2571.460, ПИ 
10135.2571.418, ПИ 10135.2571.290, ПИ 10135.2571.4635 и ПИ 
10135.2571.288, в размер на 9 522 (девет хиляди петстотин двадесет и два) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м. 
възлизаща на 130,44 лева. 

2296-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № АУ223839ВН-020ВН/22.07.2015 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна и от друга страна – „ТРИВИА ТУР“ АД, 



ЕИК 148116229, чрез продажба на недвижим имот-частна общинска 
собственост, представляващ 73 кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2571.4634, целия с площ 4 069 кв.м., находящ се в гр. Варна, кк 
„Чайка“, при граници на имота: ПИ 10135.2571.460, ПИ 10135.2571.418, 
ПИ 10135.2571.290, ПИ 10135.2571.4635 и ПИ 10135.2571.288. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8102/09.12.2014 г., вписан в Служба по вписванията на 
15.12.2014 г., вх. рег. 28741, акт № 97, том LXXV, дело № 15761/2014 г. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарна цена, 
възлизаща на 9 522 (девет хиляди петстотин двадесет и два) лева, без 
включен ДДС, на съсобственика „ТРИВИА ТУР“ АД, ЕИК 148116229. 

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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
2297-7. 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. № РД5-0600/797/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена от независим оценител във връзка с 
прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ 39 /тридесет и девет/ кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.51.590, целия с площ 382 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, ул. „Петко Напетов” № 15, при граници на имота: ПИ 
10135.51.404, ПИ 10135.51.397, ПИ 10135.51.599, ПИ 10135.51.395, ПИ 
10135.51.391 и ПИ 10135.52.506, в размер на 3 560 (три хиляди петстотин и 
шестдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 
кв.м., възлизаща на 91,28 (деветдесет и един лева и двадесет и осем 
стотинки) лева. 

2297-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 
2 от ЗОС, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № РД 5-0600/797/02.06.2015 г., 
Общински съвет - Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна и от друга страна – Валентина Кирилова 
Цветкова, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ 39 кв.м. идеални части от ПИ 10135.51.590, 
целия с площ 382 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Напетов” № 15, 
при граници на имота: ПИ 10135.51.404, ПИ 10135.51.397, ПИ 
10135.51.599, ПИ 10135.51.395, ПИ 10135.51.391 и ПИ 10135.52.506.   



За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7108/12.10.2012 г., вписан в вписан в Служба по 
вписванията на 19.12.2012 г., вх. рег. 27659, акт № 149, том LXXIV, дело 
15608/2012 г. 

Продажбата на гореописаният имот да се извърши на съсобственика 
Валентина Кирилова Цветкова по пазарна цена, възлизаща на 3 560 (три 
хиляди петстотин и шестдесет) лева, без включен ДДС. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2298-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от  

ЗОС, във връзка с чл. 21 от НРПУРОИ, искане вх. № Д10-
9200(1291)/16.04.2015 г. и по предложение на кмета на Община Варна с 
изх. № Д10-9200/1291/02.06.2015 г., Общински съвет - Варна дава съгласие 
за подписване на анекс към Договор за наем № Д10-9200(1291)17.12.2010 
г., сключен между Община Варна и „АИППМПДМ – Уни дент – д-р 
Мариета Михайлова“ ЕООД, ЕИК 201544786, за ползване на част от 
имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. 
„Република“ № 124А, предмет на АОС № 1881/2000 г., представляващ 
зъболекарски кабинет, с обща площ 32,96 кв.м., разположен на 1-ви етаж в 
административния корпус на СОУ „Гео Милев“, с идентификатор 
10135.3512.158.5, за срок до 10 (десет) години, считано от датата на 
сключване договора. 

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

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



2299-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 21 от НРПУРОИ, искане вх. № 
РД15009475ВН/16.04.2015 г. и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД15009475ВН-001ВН/02.06.2015 г., Общински съвет - Варна 
дава съгласие за подписване на анекс към Договор за наем № Д10-
9200(1294)17.12.2010 г., сключен между Община Варна и 
ЕТ„АИППМПДМ – д-р Евдокия Мечкарова“, ЕИК 103836902, за 
ползване на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Русе“ № 2, предмет на АОС № 1252/1999 г., представляващ 
зъболекарски кабинет с обща площ 50,00 кв.м., разположен на 1-ви етаж от 
основната сграда на СОУ „Димчо Дебелянов“, с идентификатор 
10135.1506.33.1, за срок до 10 (десет) години, считано от датата на 
сключване договора. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
2300-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от  

ЗОС, във връзка с чл. 21 от НРПУРОИ, искане вх. № Д-10-
9200(1292)/16.04.2015 г. и по предложение на кмета на Община Варна с 
изх. № Д-10-9200/1291/02.06.2015 г., Общински съвет - Варна дава 
съгласие за подписване на анекс към Договор за наем № Д10-
9200(1292)17.12.2010 г., сключен между Община Варна и ЕТ„АИППДП 
– д-р Златка Ставрева“, ЕИК 103826609, за ползване част от имот – 
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, сп. „Почивка“, 
предмет на АОС № 1922/2001 г., представляващ зъболекарски кабинет с 
обща площ 23,79 кв.м., разположен в топлата връзка с физкултурен салон 
на IV Езикова гимназия „Фр. Жолио Кюри“, изградена в поземлен имот с 
идентификатор 10135.2563.321, за срок до 10 (десет) години, считано от 
датата на сключване договора. 

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

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



2301-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от 
ЗОС, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ  и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № Д5-9200/120/02.06.2015 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие кметът на Община Варна да сключи договор 
за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 16, представляващ: 

- Помещения - обект 3 (три) в подблоковото пространство, със 
застроена площ 27,15 кв.м., предмет на АОС № 2262/20.12.2001 г.; 

- Помещения - обект 2 (две) в подблоковото пространство, със 
застроена площ 41,90 кв.м., предмет на АОС № 2261/20.12.2001 г., с 
наемател СДРУЖЕНИЕ „Шанс за хора с увреждания“, БУЛСТАТ 
103315729, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 
при СГС под № 8, том 31, стр. 30 по ф.д. № 1013/2003 г. по описа на СГС, 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Парижка комуна“ №  
4, представлявано от Тодор Иванов Мутафов - председател, за срок от 5 
(пет) години. 

Месечната наемна цена се определя на 122,34 лева, с включен ДДС, 
определена съгласно чл. 10 от „Методиката за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен 
конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти“. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 8, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
2302-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от 

ЗОС,  във връзка с чл. 16 от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 от 
НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15005593ВН-008ВН/02.06.2015 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 зъболекарския кабинет с площ 13,28 кв.м., чакалня с площ 
5,46 кв.м., преддверие с WC, с площ 1,45 кв.м., за срок от 5 /пет/ години, 
при стартова месечна наемна цена 36,49 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 3,65 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 – лекар 
по дентална медицина; 

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

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

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

- кандидата да поеме задължение сам да оборудва кабинета за негова 
сметка, с 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 43,79 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 – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
 
2303-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 

от ЗОС, във връзка с чл. 8а от НРПУРОИ, по реда на чл. 50 и чл. 51 от 
НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15009213КЗШ-005ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна възлага на 
кмета на Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на 70 кв.м. от обща ЗП – 105 кв.м. на недвижим имот – 
общинска собственост, находящ се в с. Казашко, представляващ Здравна 
служба, предмет на Акт за общинска собственост № 1821/07.06.2000 г. за 
срок от 5 (пет) години, при стартова месечна наемна цена в размер на 58,35 
лева, без включен 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 и вещи – общинска собственост”. 

 Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена в 
размер на 5, 84 лева. 

Общински съвет – Варна, утвърждава следните: 



ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в търга с явно наддаване имат физически лица, 

еднолични търговци и юридически лица, отговарящи на следните условия: 
1.1. Кандидатът да има завършено висше образование – Магистър по 

„Медицина“;  
1.2. Кандидатът да е член на РК на БЛС - Варна;  
1.3. Кандидатът да има регистрация в РЗИ - Варна, като лекар – 

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

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

1.5. Кандидатът да поеме задължения сам да оборудва кабинета за 
негова сметка, с необходимия инвентар, съобразно изискванията на 
нормативната уредба;  

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

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 70,06 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 – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
2304-7. 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. № АУ002666ВН-007ВН/02.06.2015 г., във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ 1 070 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2575.221, с площ 1 433 кв.м., с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Цар Борис III“ № 69, при граници на имота: ПИ 10135.2575.222, ПИ 
10135.2575.396, ПИ 10135.2575.220, ПИ 10135.2575.214, ПИ 
10135.2575.213 на Румяна Стоянова Котева, Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с 
която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 
88 382,00  лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 м2  - 82,60 лева, без 
ДДС. 

За гореописаният имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 7111/12.10.2012 г., вписан в Служба вписвания гр. Варна на 
15.10.2012 г. 

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

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



2305-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 
ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ105132ВН-015ВН/02.06.2015 г., Общински 
съвет - Варна одобрява пазарната оценка изготвена от независим експерт 
оценител, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание 
чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно продажба на недвижим имот-частна 
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5510.398 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
десет.триста деветдесет и осем), с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Крайбрежна“ № 43, с площ 506 (петстотин и шест) кв.м., при граници на 
имота: ПИ 10135.5510.394, ПИ 10135.5510.794, ПИ 10135.5510.8, ПИ 
10135.5510.399, ПИ 10135.5510.393, с която е определена пазарна стойност 
на гореописания имот в размер на 28 090 (двадесет и осем хиляди и 
деветдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 м2 – 55,51 
(петдесет и пет лева и петдесет и една стотинки) лева, без ДДС. 

2305-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от 
ЗОС и по реда на чл. 32 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № АУ105132ВН-015ВН/02.06.2015 г., Общински 
съвет – Варна реши да извърши продажба на недвижим имот-частна 
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5510.398 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
десет.триста деветдесет и осем), с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Крайбрежна“ № 43, с площ 506 (петстотин и шест) кв.м. на 
собствениците на законно построена в имота сграда при следните квоти: 

- за Надежда Лазарова Иванова - 253 (двеста петдесет и три) кв.м. 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5510.398, целия с площ от 506 
(петстотин и шест) кв.м., на пазарна цена 14 045 (четиринадесет хиляди и 
четиридесет и пет) лева без ДДС; 

- за Лора Николова Тодорова и Николай Георгиев Тодоров в режим 
на СИО - 253 (двеста петдесет и три) кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5510.398, целия с площ от 506 (петстотин и шест) 
кв.м. на пазарна цена 14 045 (четиринадесет хиляди и четиридесет и пет) 
лева, без ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 8063/20.11.2014 г. 

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

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



2306-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 
ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № АУ024599ВН-
006ВН/22.06.2015 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 – Варна, 
както следва: Към точка 2.3 „Имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за продажба на земя по чл. 35, ал. 3 от ЗОС” се добавя следния 
недвижим имот: 

№  Административен адрес АОС № 

1. ПИ 10135.3515.204, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Усмивка” № 21  

5195/01.10.2008 г. 

2306-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № АУ024599ВН-006ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на 
недвижим имот – частна общинска собственост на основание чл. 35, ал. 3 
от ЗОС, представляващ 28 кв.м. идеални части от ПИ 10135.3515.204, с 
площ 178 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Усмивка“ № 21, при граници 
на имота: ПИ 10135.3515.1736, ПИ 10135.3515.228, ПИ 10135.3515.201, ПИ 
10135.3515.202, ПИ 10135.3515.203 и  ПИ 10135.3515.207, в размер на 5 
980,88 (пет хиляди деветстотин и осемдесет лева и осемдесет и осем 
стотинки) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 
кв.м., възлизаща на 213,60 (двеста и тринадесет лева и шестдесет 
стотинки) лева. 

За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5195/01.10.2008 г., вписан в Служба по вписванията на 
03.11.2008 г., вх. регистър 31612, дело 25023/2008 г.  

Продажбата на гореописаният имот да се извърши по пазарнa цена, 
възлизаща на 5 980,88 (пет хиляди деветстотин и осемдесет лева и 
осемдесет и осем стотинки) лева, без включен ДДС. 

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

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



2307-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 
ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15013908ВН/02.06.2015 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 – Варна, както следва: Към точка 2.1 „Имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс, съгласно ЗОС” се добавя следния недвижим имот: 
№ Административен адрес АОС № 
1. УПИ № VIII – общ. с площ 440 кв.м., находящ 

се в Община Варна, с. Каменар, кв. 26 
8077/22.12.2014 г. 

2307-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15013908ВН/02.06.2015 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 
№ VIII – общ. с площ 440 кв.м., находящ се в Община Варна, село 
Каменар, кв. 26, при граници на имота: УПИ № I – общ., УПИ № III – 415, 
УПИ № VII – общ. и улица, в размер на 7 040 (седем хиляди и четиридесет) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без включен ДДС на 1 кв.м. 
възлизаща на 16 (шестнадесет) лева. 

2307-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община Варна с 
изх. № РД15013908ВН/02.06.2015 г.,  Общински съвет – Варна реши да се 
проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ УПИ № VIII – общ., с площ 440 
кв.м., находящ се в Община Варна, село Каменар, кв. 26, при граници на 
имота: УПИ № I – общ., УПИ № III – 415, УПИ № VII – общ. и улица. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
8077/22.12.2014 г., вписан в Служба по вписванията на 29.12.2014 г., вх. 
рег. № 30276, акт № LXXX, дело № 16767/2014 г.    

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена 7 040 (седем хиляди и четиридесет) 
лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване - 10 % от стартовата тръжна 
цена, в размер на 704 (седемстотин и четири) лева. 

Общински съвет – Варна утвърждава 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 по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
7. платежен документ за внесен депозит в размер на 704 

(седемстотин и четири) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2308-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15018570ВН/23.07.2015 г., Общински съвет – Варна 



приема следното изменение в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.: Допълва т. 2.1 
„Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба, чрез 
публичен търг или публично оповестен конкурс, съгласно ЗОС” с 
недвижим имот, находящ се в с. Каменар, кв. 51, представляващ УПИ II –
„терен за незамърсяващи производства“, с площ 2 060 кв.м., предмет на АОС № 
5099/01.09.2008 г. 

2308-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД 15018570ВН/23.07.2015 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, представляващ УПИ II 
–„терен за незамърсяващи производства“, с площ 2 060 кв.м., при граници на имота: 
улица ПИ 105, УПИ VI-544, УПИ III –„терен за незамърсяващи производства“, ПИ 576, 
находящ се в с. Каменар, кв. 51, в размер на  11 942,00 лева, без ДДС, при 
пазарна стойност на 1 м2  5,80 лева, без ДДС.  

2308-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ, и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД15018570ВН/23.07.2015 г., Общински съвет - 
Варна  реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, кв. 51, 
представляващ УПИ II –„терен за незамърсяващи производства“, с площ 2 060 кв.м., при 
граници на имота: улица, ПИ 105, УПИ VI-544, УПИ III –„терен за незамърсяващи 

производства“, ПИ 576. 
За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 

5099/01.09.2008 г., вписан в Книгите по вписванията на 16.09.2008 г., вх. 
регистър 26540, Акт 164.      

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена  в размер на 11 942,00 лева, без  
включен ДДС.  

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  
1 194,20 лева. 

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 са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 



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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 194,20 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  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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2309-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД15013914ВН/02.06.2015 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 „Зеленика”, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5545.3058, с 



площ 376 кв.м., предмет на АОС № 7883/13.08.2014 г., в размер на 34 
000,00 лв. (тридесет и четири хиляди лева), без  включен ДДС.  

2309-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1  от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2015 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15013914ВН/02.06.2015 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 „Зеленика”, представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.5545.3058, с площ 376 кв.м. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост №  
7883/13.08.2014 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 34 
000,00 лв. (тридесет и четири хиляди лева), без  включен ДДС. Стъпка на 
наддаване – 10 % от началната тръжна цена  в размер на  3 400,00 лв. ( три 
хиляди и четиристотин лева). 

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 3 400,00 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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2310-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 от ЗМСМА, в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15015711ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“: 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  ПИ10135.5403.3931, с площ 1 843 кв.м., предмет на 
АОС № 8196/19.03.2015 г. 

2310-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15015711ВН/22.06.2015 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 ПИ10135.5403.3931, с площ 1 843 кв.м., при 
граници: ПИ 10135.5403.3932, ПИ 10135.5403.1033, ПИ 10135.5403.1034, 
ПИ 10135.5403.1035, ПИ 10135.5403.1036, ПИ 10135.5403.4849, ПИ 
10135.5403.9502 и ПИ 10135.5403.1057, предмет на акт за частна общинска 



собственост № 8196/19.03.2015 г., в размер 63 500,00 лева, без  включен 
ДДС.  

2310-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2015 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15015711ВН/22.06.2015 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 
ПИ 10135.5403.3931, с площ 1 843 кв.м., при граници: ПИ 
10135.5403.3932, ПИ 10135.5403.1033, ПИ 10135.5403.1034, ПИ 
10135.5403.1035, ПИ 10135.5403.1036, ПИ 10135.5403.4849, ПИ 
10135.5403.9502 и ПИ 10135.5403.1057. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 
63 500,00 лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване  – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на 6 350,00 лева. 

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 6 350,00 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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2311-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 от ЗМСМА, в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15015712ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“: 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 ПИ 10135.5403.450, с площ 525 кв.м., при граници: 
ПИ 10135.5403.452, ПИ 10135.5403.449, ПИ 10135.5403.448, ПИ 
10135.5403.447, ПИ 10135.5403.9655 и ПИ 10135.5403.451, предмет на акт 
за общинска собственост №7 954/24.09.2014 г. 

2311-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15015712ВН/22.06.2015 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 ПИ 10135.5403.450, с площ 525 кв.м., при 
граници: ПИ 10135.5403.452, ПИ 10135.5403.449, ПИ 10135.5403.448, ПИ 



10135.5403.447, ПИ 10135.5403.9655 и ПИ 10135.5403.451, предмет на 
АОС № 7954/24.09.2014 г., в размер 23 900,00 лева, без  включен ДДС. 

2311-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2015 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15015712ВН/22.06.2015 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 
ПИ 10135.5403.450, с площ 525 кв.м., при граници: ПИ 10135.5403.452, ПИ 
10135.5403.449, ПИ 10135.5403.448, ПИ 10135.5403.447, ПИ 
10135.5403.9655 и ПИ 10135.5403.451. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 
23 900,00 лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена в размер на 2 390,00 лева. 

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 2 390,00  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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2312-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 от ЗМСМА, в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15015713ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“: 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 
„Сълзица”,  представляващ ПИ с идентификатор 10135.3505.1287, с площ 
1386 кв.м., предмет на акт за частна общинска собственост № 
8230/24.03.2015 г.  

2312-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15015713ВН/22.06.2015 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 
„Сълзица”,  представляващ ПИ с идентификатор 10135.3505.1287, с площ 
1386 кв.м., предмет на АОС № 8230/24.03.2015 г., в размер 52 700,00 лева, 
без  включен ДДС. 

2312-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната 



програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2015 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15015713ВН/22.06.2015 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 „Сълзица”, представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.3505.1287, с площ 1386 кв.м., при граници: ПИ 
10135.3505.692, ПИ 10135.3505.1123, ПИ 10135.3505.1172, ПИ 
10135.3505.693. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост №  
8230/24.03.2015 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 52 
700,00 лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от началната 
тръжна цена  в размер на 5 270,00 лева. 

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 5 270,00 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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
2313-7. 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. № РД15015709ВН/22.06.2015 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, ул. „Академик 
Игор Курчатов” № 30, представляващ Поземлен имот 10135.3515.1919, с 
площ 1204 кв.м., при граници: ПИ 10135.3514.396, ПИ 10135.3515.1731, 
ПИ 10135.3515.904, ПИ 10135.3515.1800, предмет на АОС № 
8227/19.03.2015 г.,  в размер 255 675,00 лева, без  включен ДДС.  

2313-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка с чл. 31 от НРПУРОИ, в изпълнение на „Годишната 
програма  за управление и разпореждане с общинска собственост 2015 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15015709ВН/22.06.2015 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, ул. „Академик Игор Курчатов” № 
30, представляващ Поземлен имот 10135.3515.1919, с площ 1204 кв.м., при 
граници: ПИ 10135.3514.396, ПИ 10135.3515.1731, ПИ 10135.3515.904, ПИ 
10135.3515.1800. 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
8227/19.03.2015 г. 

Продажбата да се извърши при начална тръжна цена  в размер на 
255 675,00 лева, без включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на  25 567,50 лева. 

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 25 567,50 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 – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 



2314-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в 
изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № ОСИСД14006437ВН-001ВН/02.06.2015 г., Общински съвет 
– Варна приема следното изменение в т. 3 на „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.”: 
Допълва в т. 3.4 „Учредяване на безвъзмездно право на ползване”   имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Витко 
Христов”, представляващ едноетажна сграда, дървена конструкция със 
застроена площ 44 кв.м., предмет на АОС № 2363/12.12.2002 г. 

2314-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № ОСИСД14006437ВН-001ВН/02.06.2015 г., Общински съвет 
– Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение с 
нестопанска цел „СЪУЧАСТИЕ”, ЕИК:103187015, вписано в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел при ВОС под № 36, том 10, стр. 180 
по ф.д. № 902/1997 г. по описа на ВОС, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, бл. 22, ет. 16, ап. 91, 
представлявано от Илиян Стефанов Ризов, върху имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Витко Христов”, представляващ 
едноетажна сграда, дървена конструкция, със застроена площ 44 кв.м., 
предмет на АОС № 2363/12.12.2002 г., за срок от 5 (пет) години. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 8, въздържали се – 2, отсъстват – 3/ 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
2315-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в т. 3 на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.”: Допълва в т. 3.5 
„Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Проф. 
Державин“ № 25, 1-ви п.р., кв. 461, представляващ първи етаж от масивна 
сграда, частично на изба, състоящ се от входно антре, три стаи и килер, с 



обща застроена площ 68,22 кв.м. с идентификатор 10135.1505.29.1.1, 
предмет на АОС № 184/12.06.1997 г. 

2315-7-1. 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, Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване на Асоциация „Да съхраним жената“, 
Булстат 103194084, вписано с решение № 4338 от 16.12.1997 г. на ВОС в 
Регистъра за сдружения с нестопанска цел под № 35, том/стр.12/172 по ф.д. 
№ 4338/1997 г., със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Цар 
Освободител” 64, представлявано от  Йорданка Великова Ненчева, върху 
част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Проф. Державин“ № 25, 1-ви п.р., кв. 461, представляващ първи етаж от 
масивна сграда, частично на изба, състоящ се от входно антре, три стаи и 
килер, с обща застроена площ 68,22 кв.м., с идентификатор 
10135.1505.29.1.1, предмет на АОС № 184/12.06.1997 г., за срок до 
01.09.2016 г. – датата на изтичане на срока на Договор за възлагане на 
социални услуги с изх. №  Д-11-9200/1164/17.09.2011 г., сключен между 
Община Варна и Асоциация „Да съхраним жената“. 

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 – 28, против – 2, въздържали се – 14, отсъстват – 4/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
 
2316-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от 

ЗОС, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № ОСИСД15002907ВН-
001ВН/22.06.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие кметът на 
Община Варна да сключи договор за отдаване под наем на част от имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Проф. 
Державин“ № 25, 1-ви п.р., кв. 461, представляващ първи етаж от масивна 
сграда, частично на изба, състоящ се от входно антре, три стаи и килер с 
обща застроена площ 68,22 кв.м. с идентификатор 10135.1505.29.1.1, 
предмет на АОС № 184/12.06.1997 г., с наемател Асоциация „Да съхраним 
жената“,  за срок от 5 (пет) години. 

Месечната наемна цена се определя на 145,04 лева, с включен ДДС, 
определена съгласно чл. 10 от „Методиката за определяне на стартови 
базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен 
конкурс за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” 



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 – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
2317-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от 

ЗОС, чл. 48, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15013554ВН-001ВН/16.07.2015 г., Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Министерство на 
правосъдието, за нуждите на Апелативен съд – Варна, върху част от  имот - 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, до бл. 
34, представляващ магазин разположен в средната част на подблоковото 
пространство на осеметажен жилищен блок, със самостоятелен вход от 
дясно, състоящ се от три помещения, с площ 97,15 кв.м. (съгласно скица), 
приложена към заповедта, предмет на АОС № 58/07.02.1997 г., 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 част от гореописания имот. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 0, въздържали се – 8, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
 
2318-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА,  в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15015233ВН-002ВН/30.06.2015 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.“: Допълва т. 3 
„Имоти общинска собственост, предвидени за учредяване на ограничени 
вещи права“ в т. 3.3 „Учредяване на безвъзмездно право на ползване“ – 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67, 
представляващ помещения в партера на вх. В – част и вх. Г, състоящи се от 



входно антре (част), осем броя помещения, три броя складове, санитарен 
възел и коридор, с обща площ 253,23 кв.м.  

2318-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 и 
ал. 6 от ЗОС, по реда на чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение 
на кмета на Община Варна с изх. № РД15015233ВН-002ВН/30.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 
Сдружение „Семеен център – Мария”, с адрес на управление гр. Варна - 
9005, жк „Чайка“, бл. 67, вх. Б, върху  имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 67, представляващ 
помещения в партера на вх. В – част и вх. Г, състоящи се от входно антре 
(част), осем броя помещения, три броя складове, санитарен възел и 
коридор с обща площ 253,23 кв.м., предмет на АОС 1751/2000 г., за срок от 
10 (десет) години. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 9, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
 
2319-7. 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. № РД15012845ВН-004ВН/29.07.2015 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.“: Допълва т. 3 
„Имоти общинска собственост, предвидени за отдаване под наем” в т. 3.5 
„Учредяване безвъзмездно право на ползване” върху част от недвижим 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Преслав“ № 53, представляващ самостоятелен обект в сграда /СОС/ 
10135.1506.631.1.1, етаж І, със застроена площ 128 кв.м.      

2319-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС и във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № РД15012845ВН-004ВН/29.07.2015 г., 
Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване на 
Сдружение „ИДЕА“, Булстат 175790260, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, ул. „Синчец“ 19, ет. 3, ап. 11, върху част от 
недвижим имот – частна общинска собственост, гр. Варна, ул. „Преслав“ 
№ 53, представляващ СОС 10135.1506.631.1.1, етаж І, със застроена площ 
128 кв.м., предмет на АОС № 6355/13.04.2011 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Варна по надлежния ред, за срок от 5 (пет) години. 



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

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
2320-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, в 

изпълнение на чл. 8, ал. 9 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15006777ВН-001ВН/29.07.2015 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в т. 3 на „Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2015 г.”: 
Допълва в т. 3.5 „Учредяване на безвъзмездно право на ползване” върху  
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5502.5, с площ 19 669 кв.м., 
предмет на АОС № 8506/02.06.2015 г. 

2320-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 
ЗОС, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 и т. 6 от НРПУРОИ, Общински съвет – 
Варна учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение с 
нестопанска цел „Институт за внедряване на Европейски практики“, 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Трошево, бл. 37, № 49а, 
представлявано от Боян Керемидчиев - председател на Управителния 
съвет, върху имот-частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5502.5, с площ 19 669 кв.м., 
предмет на АОС № 8506/02.06.2015 г., вписан по надлежния ред в Служба 
по  вписвания – гр. Варна, за срок от 5 (пет) години. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 3, въздържали се – 9, отсъстват – 6/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
 



2321-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да изготви 
предложение до Общински съвет – Варна за отдаване под наем на ПИ с 
идентификатор 10135.5502.5, с площ 19 669 кв.м., предмет на АОС № 
8506/02.06.2015 г., вписан по надлежния ред в Служба по  вписвания – гр. 
Варна, както и да уточни инвестиционните изисквания към наемателя – 
Сдружение с нестопанска цел „Институт за внедряване на Европейски 
практики“, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Трошево, 
бл. 37, № 49а, представлявано от Боян Керемидчиев – председател на 
Управителния съвет. 

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

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 

2322-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 59-61 от ЗМСМА, 
Общински съвет – Варна одобрява Споразумение за сътрудничество 
между „Балкански ентъртеймънт“ ООД, ЕИК 175197139, и община 
Варна, съгласно Приложение към настоящото решение. 

Възлага на Кмета на Община Варна подписването на 
споразумението, както и извършването на всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 21, против – 2, въздържали се – 20, отсъстват – 5/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
2323-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 59 - 61 от 

ЗМСМА, Общински съвет – Варна  възлага на кмета на Община Варна да 
подготви и подпише Споразумение за сътрудничество с „Балкански 
ентъртеймънт“ ООД, ЕИК 175197139, като извърши всички действия, 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 4, въздържали се – 8, отсъстват – 3/ 
 
 
 



2324-7. 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. № РД15015710ВН/22.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде сключен Анекс към 
договор № Д13000714ВН/25.06.2013 г., като в Раздел І „Предмет на 
договора”, към текста в т. 1 се добави текста: „сграда с идентификатор 
10135.2575.453.4, със застроена площ 355 кв.м., предмет на акт за 
публична общинска собственост № 8175/07.04.2014 г., вписан в Книгите по 
вписванията на 09.04.2015 г., Акт № 108, д. 4114, представляваща 
Пристройка към ОДЗ № 24 „Иглика“. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
изготвянето на анекс към договор Д13000732ВН/26.06.2013 г. и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
2325-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и съгласно Раздел 

ІV, т. 13 от договор № Д-3-922(586)18.07.2003 г. и по предложение на 
кмета на Община Варна с изх. № РД15010302ВН-002ВН/23.07.2015 г., 
Общински съвет - Варна прекратява договор № Д-3-922(586)18.07.2003 г. в 
частта на т. 1.6, а именно: недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Радко Димитриев“ № 8, представляващ една основна едноетажна сграда, 
със застроена площ от 135 кв.м., състояща се от избени помещения, етаж и 
използваемо подпокривно пространство, три пристройки, съответно със 
застроени площи 42,50 кв.м. и 33,60 кв.м., предмет на АПОС № 
6674/21.11.2011 г. 

2325-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 
ЗОС, във връзка чл. 8, ал. 1 от НРПУРОИ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД15010302ВН-002ВН/23.07.2015 г., Общински 
съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление на Градска 
Художествена галерия – Варна, с адрес на управление: гр. Варна 9002, 
ул. „Любен Каравелов“ № 1, недвижим имот находящ се в гр. Варна, ул. 
„Радко Димитриев“ № 8, представляващ Къща – музей „Георги Велчев“, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1504.67, с площ 514 
кв.м., състоящ се от сгради, с идентификатори №10135.1504.67.1, с площ 
123 кв.м., № 10135.1504.67.2, с площ 34 кв.м., № 10135.1504.67.3, с площ 
82 кв.м., предмет на АПОС № 6674/21.11.2011 г. 



Безвъзмездното управление се учредява на Градска Художествена 
галерия – Варна, за срок от 10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за горе описания недвижим имот в полза на  Градска 
Художествена галерия –Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 
2326-7. 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. № РД14026103ВН-004ВН/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна  
одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във връзка 
със сключване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ на 101 
(сто и един) кв.м. от ПИ 10135.2551.363,  в размер на 4 550 лв. (четири 
хиляди петстотин и петдесет лева) без ДДС, при пазарна стойност на 
1(един) кв.м. 45,05 лв., без ДДС.     

2326-7-1. 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. № РД14026103ВН-004ВН/02.06.2015 г., Общински 
съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна да сключи 
предварителен договор за прехвърляне право на собственост, като: 

1. Община Варна прехвърля на Петър Пейчев Пеев и Ангел Пейчев 
Пеев собствеността върху 101 (сто и един) кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2551.363, по КК и КР на гр. Варна, целият с площ 3 
165 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 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 новообособения УПИ II-2070, кв. 197,  жк 
„Изгрев“, гр. Варна, съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ, приет на 
основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, с решение по т. 17 от протокол № 27/23-
24.09.2014 г. на ЕСУТ при Община Варна при следните квоти: 

- Петър Пейчев Пеев – ½ ид.ч. от 101(сто и един) кв.м. ид.ч. от 
поземлен имот с идентификатор 10135.2551.363, съставляващи 50,50 



(петдесет цяло и петдесет стотни) кв.м. от имота, на стойност 2 275 лв. (две 
хиляди двеста седемдесет и пет лева) без включен ДДС. 

- Ангел Пейчев Пеев - ½ ид.ч. от 101(сто и един) кв.м. ид.ч. от 
поземлен имот с идентификатор 10135.2551.363, съставляващи 50,50 
(петдесет цяло и петдесет стотни) кв.м. от имота, на стойност 2 275 лв. (две 
хиляди двеста седемдесет и пет лева) без включен ДДС. 

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 II-2070, 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 
Петър Пейчев Пеев и Ангел Пейчев Пеев. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
 
2327-7. 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. № РД15016560ВН/01.07.2015 г., Общински съвет - Варна одобрява 
пазарната оценка изготвена от независим оценител, във връзка със 
сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, на 50 
(петдесет) кв.м. от ПИ 10135.2552.1428, в размер на 2 050,00 лв. (две 
хиляди и петдесет лева), без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 
41,00 лв. (четиридесет и един лева), без ДДС. 

2327-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от ЗУТ, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 34 от НРПУРОИ  и 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. № РД15016560ВН/01.07.2015 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 Румен Величков Петров и 
Христина Живкова Петрова собствеността върху 50 (петдесет) кв.м. от ПИ 
10135.2552.1428,  по  КК  и  КР  на  гр. Варна,  целият  с  площ  16 007 
(шестнадесет хиляди и седем) 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 кв. „Изгрев”, гр. Варна, одобрен с 
решение № 552-6/10/26-27.07.2012 г. на Общински съвет - Варна, които се 
придават към проектен УПИ VІІ-720 „за жил. стр.“, кв. 67, кв. „Изгрев“, гр. 
Варна, обособен съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ, приет на 
основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, с решение по т. 20 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 правото на собственост, ще бъде 
сключен след влизане в сила на Заповед за одобряване на изменение на 
ПУП - ПРЗ за УПИ VІІ-720 „за жил. стр.“, кв. 67, кв. „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 
Румен Величков Петров и Христина Живкова Петрова. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
2328-7. 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. № 
РД15002028ВН-004ВН/01.07.2015 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 – Варна, както следва: Към раздел ІІ, точка 5. 
„Прехвърляне право на собственост по чл. 15 от ЗУТ”, се добавя 
следния текст: 

- ПИ 10135.2552.912 и ПИ 10135.2552.1428, кв. „Изгрев”, гр. Варна. 



2328-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 
във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15002028ВН-004ВН/01.07.2015 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във 
връзка със сключване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от 
ЗУТ, на 9 (девет) кв.м. от ПИ 10135.2552.1428, в размер на 323,00 лв. 
(триста двадесет и три лева), без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) 
кв.м. 35,89 лв. (тридесет и пет лева осемдесет и девет стотинки), без ДДС. 

2328-7-2. 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 „Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2015 г.“ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД15002028ВН-004ВН/01.07.2015 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 Йорданка Петрова Велкова и 
Владимир Атанасов Велков собствеността върху 9 (девет) кв.м. от ПИ 
10135.2552.1428, по КК и КР на гр. Варна, целият с площ 16 007 
(шестнадесет хиляди и седем) 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 кв. „Изгрев”, гр. Варна, одобрен с 
решение № 552-6/10/26-27.07.2012 г. на Общински съвет - Варна, които се 
присъединяват към проектен УПИ ХI-912, кв. 144, кв. „Изгрев“, гр. Варна, 
обособен съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ, приет на основание 
чл. 128, ал. 8, от ЗУТ, с решение по т. 20 от протокол № 39/16-17.12.2014 г. 
на ЕСУТ при Община Варна, по посочената 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 ХI-912, кв. 144, кв. „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 
Йорданка Петрова Велкова и Владимир Атанасов Велков. 

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 – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 



2329-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 
от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15009409ВН-004ВН/01.07.2015 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 - Варна, както следва: Към раздел ІІ, точка 5. 
„Прехвърляне право на собственост по чл. 15 от ЗУТ”, се добавя 
следния текст: 

- ПИ 10135.2515.3732, со „Ален мак”, гр. Варна. 
2329-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД15009409ВН-004ВН/01.07.2015 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във 
връзка със сключване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от 
ЗУТ, на 46 (четиридесет и шест) кв.м. от ПИ 10135.2515.3732, в размер на 
2 400,00 лв. (две хиляди и четиристотин лева), без ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. 52,17 лв. (петдесет и два лева и седемнадесет 
стотинки), без ДДС. 

2329-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от ЗУТ, чл. 34, 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. № РД15009409ВН-004ВН/01.07.2015 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 Стоянка Боянова Василева 
собствеността върху 46 (четиридесет и шест) кв.м. от ПИ 10135.2515.3732, 
по КК и КР на гр. Варна, целият с площ 34 652 (тридесет и четири хиляди 
шестстотин петдесет и два) 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 со „Ален мак”, гр. 
Варна, одобрен с решения № 1732-13/17/13,14.10.2009 г. и № 1809-
2/18/13.11.2009 г. на Общински съвет - Варна, които се придават към 
проектен УПИ І-3460 „за жил. стр.“, кв. 48, со „Ален мак”, гр. Варна, 
обособен съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ, приет на основание 
чл. 128, ал. 3, от ЗУТ, с решение по т. 6 от протокол №  7/24-25.02. 2015 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 І-3460 „за жил. стр.“, кв. 48, со „Ален мак”,  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 
Стоянка Боянова Василева. 

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 – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 
2330-7. 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. № 
РД15016558ВН/01.07.2015 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 - Варна, както следва: Към раздел ІІ, точка 5. „Прехвърляне право 
на собственост по чл. 15 от ЗУТ”, се добавя следния текст: 

- ПИ 10135.2551.421, со „Франга дере и Кокарджа“, гр. Варна. 
2330-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 
Варна с изх. № РД 15016558ВН/01.07.2015 г., Общински съвет - Варна 
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител, във връзка 
със сключване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, на 16 
(шестнадесет) кв.м. от ПИ 10135.2551.421, в размер на 643,00 лв. 
(шестстотин четиридесет и три лева) без ДДС, при пазарна стойност на 
1(един) кв.м. 40,19 лв. (четиридесет лева и деветнадесет стотинки), без 
ДДС. 

2330-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от ЗУТ, чл. 34, 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. № РД15016558ВН/01.07.2015 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 Весела Ангелова Георгиева 
собствеността върху 16 (шестнадесет) кв.м. от ПИ 10135.2551.421, по КК и 



КР на гр. Варна, целият с площ 5 375 (пет хиляди триста седемдесет и пет) 
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 кв. 
„Изгрев”, гр. Варна, одобрен с решение № 552-6/10/26-27.07.2012 г. на 
Общински съвет - Варна, които се придават към проектен УПИ VІ-422 „за 
жилищни сгради“, кв. 205, со „Франга дере и Кокарджа“, гр. Варна, 
обособен съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ, приет на основание 
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, с решение по т. 14 от Протокол № 33/04, 05.11.2014 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 VІ-422 „за жилищни сгради“, кв. 205, со „Франга дере 
и Кокарджа“, 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 
Весела Ангелова Георгиева. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
 
2331-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 

от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15009838ВН-006ВН/22.06.2015 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 - Варна, както следва: към раздел ІІ, точка 5. 
„Прехвърляне право на собственост по чл. 15 от ЗУТ”, се добавя 
следния текст: 

- ПИ 10135.5403.9500, со „Боровец - юг“, гр. Варна. 
2331-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община 



Варна с изх. № РД15009838ВН-006ВН/22.06.2015 г., Общински съвет - 
Варна одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител, във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, на 
38 (тридесет и осем) кв.м. от ПИ 10135.5403.9500, в размер на 1 070,00 лв. 
(хиляда и седемдесет лева), без ДДС, при пазарна стойност на 1(един) кв.м. 
28,16 лв. (двадесет и осем лева и шестнадесет стотинки), без ДДС. 

2331-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от ЗУТ, чл. 34, 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. № РД15009838ВН-006ВН/22.06.2015 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 Димитър Николов Йорданов 
собствеността върху 38 (тридесет и осем) кв.м. от ПИ 10135.5403.9500, по 
КК и КР на гр. Варна, целият с площ 4 043 (четири хиляди и четиридесет и 
три) 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 со „Боровец – юг“, гр. Варна, одобрен с Решение № 2134-
8/21/24.03.2010 г. на Общински  съвет - Варна, които се придават към 
проектен УПИ ІV-1127, кв. 1, со „Боровец - юг“, гр. Варна, обособен 
съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ, приет на основание чл. 128, 
ал. 3 от ЗУТ, с решение по т. 52 от протокол № 34/11-12.11.2014 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 правото на собственост, ще бъде 
сключен след влизане в сила на Заповед за одобряване на изменение на 
ПУП - ПРЗ за УПИ ІV-1127, кв. 1, со „Боровец - юг“, 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 
Димитър Николов Йорданов. 

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 – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 



2332-7. 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. № АУ152430ВН-015ВН/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител, във връзка с 
учредяване право на надстрояване на Христина Савова Павлова, с цел 
изграждане на тавански жилищен етаж, със застроена  площ 80 (осемдесет)  
кв.м., върху поземлен имот с идентификатор 10135.2575.572 - частна 
общинска собственост, в размер на 8 800 лв. (осем хиляди и осемстотин 
лева), без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 110 лв. (сто и десет 
лева).  

2332-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2, 
ал. 4 от ЗОС, 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. № АУ152430ВН-015ВН/02.06.2015 г., 
Общински съвет – Варна реши кметът на Община Варна да учреди право 
на строеж на Христина Савова Павлова за надстрояване на съществуваща 
сграда с идентификатор 10135.2575.572.1, над самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 10135.2575.572.1.2, с цел изграждане на тавански 
жилищен етаж, със застроена  площ 80 (осемдесет) кв.м. върху поземлен 
имот с идентификатор 10135.2575.572 - частна общинска собственост, по 
КК на гр. Варна, целият с площ 537 (петстотин тридесет и седем) кв.м., при 
съседи: 10135.2575.473, 10135.2575.571, 10135.2575.583, 10135.2575.573, 
по одобрената по горе пазарна цена. 

Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС 
№ 7710/ 20.03.2014 г. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
2333-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като членове на 
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД Веселин Янков 
Михайлов, Свилен Бойчев Камбуров и Ивайло Петров Иванов за периода 
от 27.07.2012 г. до 31.12.2012 г. 

2333-7-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като член на 



Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД Свилен Бойчев 
Камбуров, за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. 

2333-7-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 
от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност като членове 
на Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД Веселин Янков 
Михайлов за периода от 01.01.2013 г. до 08.03.2013 г.; Георги Атанасов 
Казаков за периода от 08.03.2013 г. до 31.12.2013 г. и Ивайло Петров 
Иванов за периода от 01.01.2013 г. до 22.08.2013 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
2334-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на 
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД в състав: Миглена 
Петрова Делчева, Веселина Томова Захариева, Мария Тодорова Тодорова, 
Сали Мехмедов Табаков и  Младен Радев Марчев, за периода от 01.01.2009 
г. до 31.12.2009 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване: 
за – 35, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
 
2335-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 221, ал. 

1 от Търговския закон, решение № 1174-6/25/30.10.2013 г. на Общински 
съвет – Варна за увеличаване на капитала на „Градски транспорт“ ЕАД, 
Решение № 1 от Протокол № 16/10.07.2015 г. от заседание на съвета на 
директорите на дружеството и по предложение на изпълнителния директор 
на „Градски транспорт“ ЕАД с № ОС14001323ВН/04.11.2014 г., Общински 
съвет – Варна променя чл. 8 от Устава на „Градски транспорт“ ЕАД, 
както следва: 

„Към 05.08.2015 г. е внесен пълния размер на капитала на 
дружеството в размер на 37 338 000 лв. /тридесет и седем милиона триста 
тридесет и осем хиляди лева/“. 

Възлага на изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД да 
извърши вписването на промяната в устава в Търговския регистър. 

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



2336-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 1, т. 3 
от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложение на кмета на 
Община Варна с изх. № РД15019101ВН/30.07.2015 г., Общински съвет – 
Варна определя предназначението на жилища – частна общинска 
собственост и ги включва във фонд „Ведомствен“, както следва: 

- Апартамент, разположен на втория етаж на жилищна сграда, 
находяща се в гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 24, със застроена 
площ 71,60 кв.м., състоящ се от: три стаи, кухненска ниша, килер, баня, 
тоалет, перално помещение, коридор и два балкона и изба със светла площ 
8,04 кв.м., предмет на АОС № 759/23.07.1998 г.; 

- Апартамент, разположен на трети етаж на жилищна сграда, 
находяща се в гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ № 24, със застроена 
площ 71,60 кв.м., състоящ се от: три стаи, кухненска ниша, килер, баня, 
тоалет, перално помещение, коридор и два балкона и изба със светла площ 
8,04 кв.м., предмет на АОС № 760/23.07.1998 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 – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
2337-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 

3, б. “г“ от Устава на „Обреди“ ЕООД, във връзка с писмо от Елица Ботева 
– Управител на „Обреди“ ЕООД с № РД 14026572ВН-004ВН/27.07.2015 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Бизнес програма за развитие на 
Обреди“ ЕООД – Варна за периода 2015 - 2017 г. /допълнение и 
изменение към Инвестиционна програма вх. № РД-1402657-
2ВН/11.11.2014 г./, съгласно приложение към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
2338-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на кмета на Община Варна 
с изх. № РД 15019508ВН/04.08.2015г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка изготвена от независим  оценител, във връзка с 



реализирането на  проект № DIR-51011119-18-37 „Подготовка и 
изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни 
води в агломерация кк „Златни пясъци“, Община Варна“, процедура 
№ BG161РО00510/1.11/03/19, приоритетна ос 1, ОП „Околна среда 2007 – 
2013 г.“ на недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, кк „Златни 
пясъци“, представляващи: 

- УПИ Х-11,12, кв. 3 по плана на кк „Златни пясъци“ – „за 
пречиствателна станция – отпадни води и озеленяване“ с площ 4 530,00 
кв.м. по ПУП – ПРЗ на кк „Златни пясъци“, одобрени със заповед № РД-
02-14-197/26.01.2012 г. на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, идентичен с ПИ 10135.513.12 с площ 4 401,00 кв.м.  и 
ПИ 10135.513.11 с площ 129,00 кв.м.; 

- УПИ VIII-13, кв.3 по ПУП – ПРЗ на кк „Златни пясъци“, одобрен 
със заповед № РД-02-14-174/11.02.2009 г. на Министъра на регионалното 
развитие и благоустройство, идентичен с ПИ 10135.513.703 с площ 3824,00 
кв.м., в размер на  1 999 710,00 лева, без включен ДДС.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
сключването на предварителен договор по придобиването в собственост на 
горецитираните недвижими имоти по цената одобрена от Общински съвет 
– 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 
№ 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на Общината и населените места” относно: 

(1) – приемане на нова Наредба за условията и реда за 
прокопаване на елементите на техническата инфраструктура. 

(2) – одобряване на ПУП – ПРЗ за м-ст „Ачмите“ и м-ст „Трошеви 
ниви“, Община Варна. 

(3) – одобряване на ПУП – ПРЗ за м-ст „Таушан тепе“, Община 
Варна. 

 
Докл.: Юлияна Боева – общински съветник 

          
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

2339-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, вр. чл. 22, ал. 4 и сл. 
от ЗМСМА, чл. 71 и чл. 72 от ЗУТ, чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА 
при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, чл. 76, чл. 77 
и чл. 79 от АПК и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15014615ВН/10.06.2015 г., Общински съвет – Варна приема нова 
Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на 
техническата инфраструктура, съгласно приложение № 1 към 
настоящото решение. 

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



2340-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018478ВН/23.07.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване за кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 
4, местност „Ачмите“, по КВС на землището на с. Тополи и кв. 5, кв. 6, 
кв. 7 и кв. 8, местност „Трошеви ниви“, по КК на землището на кв. 
„Владислав Варненчик“, гр. Варна и специализирани схеми: Транспортно-
комуникационна, Ел, В и К, Газификация, Вертикално планиране, 
Сметосъбиране. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
 
2341-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15018479ВН/23.07.2015 г., Общински съвет - Варна одобрява Подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване за кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 
4, кв. 5 и кв. 6, местност „Таушан тепе“, землище на кв. „Виница“, гр. 
Варна и специализирани схеми: Транспортно-комуникационна, Ел, В и К, 
Газификация, Вертикално планиране, Сметосъбиране. 

/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 
№ 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Социални дейности и жилищна политика” относно: 
(1) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонална пенсия на деца. 
(2) – отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на 

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

на основни жизнени и комунално – битови потребности. 
 

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

 Общински съвет – Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2342-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от 

КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15011709ВН-001ВН/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Калина Руменова Митева от град Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
2343-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от 

КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и 
във връзка с предложение от кмета на Община Варна с изх. № 



РД15011095ВН-001ВН/02.06.2015 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на децата Стефан Савов Сандов, Иван Савов 
Сандов, Денис Савов Сандов и Михаела Савова Сандова от град Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
2344-9. 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 кмета на Община Варна с изх. № 
РД15017912ВН/16.07.2015 г., Общински съвет – Варна отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално – битови потребности на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
2345-9. На основание чл. 21, ал. 1, 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 кмета на Община Варна с изх. № 
РД15017912ВН/16.07.2015 г., Общински съвет – Варна не отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално – битови потребности на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, 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 
№ 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука 

и образование” относно: 
(1) – приемане на „Общинска стратегия за сътрудничество с 

висшите училища и за утвърждаване на Варна като интернационален 
университетски град“, разработен в рамките на проект „Партньорство 
между градовете и университетите за развиване на устойчиви градски 
икономики и общества”. 

(2) – актуализиране на списъка на средищните училища от 
Община Варна за учебната 2015/2016 година. 

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

  
  

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2346-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15017731ВН/14.07.2015 г., Общински съвет – Варна приема  
„Общинска стратегия за сътрудничество с висшите училища и за 
утвърждаване на Варна като интернационален университетски град“, 
разработен в рамките на проект „Партньорство между градовете и 
университетите за развиване на устойчиви градски икономики и общества” 
(съкратено „EUniverCities”), осъществен с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма URBACT II, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 12, отсъстват – 4/ 
 
 



2347-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 20 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 84/06.04.2009 г. за приемане на 
Списъка на средищните училища в Република България, определяне на 
критерии за включване в списъка на средищните училища и приемане на 
финансови правила за разходване на средствата за допълнително 
финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от 
средищни училища и във връзка с § 6в от допълнителните разпоредби, ал. 
1, ал. 2 и чл. 26, ал. 4, ал. 5 от Закона за народната просвета и по 
предложение от кмета на Община Варна с изх. № 
РД15016048ВН/25.06.2015 г.,  Общински съвет – Варна реши: 

– Да се запази статута на средищно училище на СОУ „Димчо 
Дебелянов” за учебната 2015/2016 година; 

– Възлага на кмета на Община Варна да изготви мотивирано 
предложение до Министъра на образованието и науката за включване на 
СОУ „Димчо Дебелянов” в Списъка на средищните училища в Република 
България за учебната 2015/2016 година. 

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

№ 42 
от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 

по точка  единадесета от дневния ред 
 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Изработване на проект на правилник за организацията и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация” относно: 

(1) – изменение на Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

 
Докл.: Аврам Тодоров  – Председател на ВрК „ИППОДОСНКВОА“ 

          
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

2348-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 3 от ЗМСМА и по 
предложение на г-н Тодор Балабанов и г-н Станислав Иванов – общински 
съветници с № ОС14001252ВН/21.10.2014 г., Общински съвет – Варна 
изменя Правилникa за организацията и дейността на Общински съвет 
- Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, както следва: 

Чл. 46, ал. 1 придобива следния вид: 
Заседанията на общинския съвет се провеждат от 09.00 ч. до 17.00 ч., 

като с решение на общинския съвет заседанието може да бъде продължено 
най-много с 2 /два/ часа. Предложението за удължаване на работното 
време се прави най-късно до 16.00 ч.“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 3, 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 
№ 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Правна комисия” относно: 
(1) – допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна. 

(2) – предоставяне на стадион „Локомотив“ за безвъзмездно 
ползване от Сдружение с нестопанска цел Футболен клуб „Спартак 
Варна“. 

 (3) – изменение на Наредба за реда и условията за пътуване на 
преференциални цени в обществения транспорт на територията на 
Община Варна. 

(4) – изменение на Наредба за финансово подпомагане на спортни 
клубове в Община Варна. 

(5) – изменение на Наредба за финансово подпомагане на 
проявите по програма „Спорт“ и програма „Социален туризъм“ на 
Община Варна.  

(6) – изменение на Инструкция за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица.  

(7) – изменение на 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“. 

(8) – изменение на Правилник за организацията, дейността и 
управлението на общинско предприятие „Спорт – Варна“. 

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

          
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
2349-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и 

по предложение на Жельо Алексиев – общински съветник и писмо от ПК 



„Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” с № ОС15000010ВН-
002ВН/12.05.2015 г., Общински съвет – Варна допълва чл. 79А от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна, като се добави нова алинея (4) 
със следния текст: 

Чл. 79 А (4) Освобождават се от такса за съгласуване и/или 
одобряване на инвестиционни проекти, за издаване на разрешение за 
строеж, протокол за определяне на строителна линия и ниво и за други 
административни и технически услуги, заявители (физически и 
юридически лица) за изграждане на обекти – общинска собственост, които 
имат сключени с Община Варна договор за проектиране и/или договор за 
изграждане на обекти общинска собственост. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 2, въздържали се – 8, отсъстват – 5/ 
 
 
 
 
 
 
2350-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на Владимир Тонев – общински съветник с вх. № 
ОС1500831ВН/03.08.2015 г., Общински съвет – Варна приема следното 
допълнение в Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Варна:  

Създава се нова ал. 8 към чл. 19А, със следния текст: 
„Не се събира такса сметосъбиране и сметоизвозване и такса за 

обезвреждане на битови отпадъци и депо за преместваемите обекти, 
временни обекти и съоръженията, поставени, монтирани и разположени на 
територията на  морски плаж в изпълнение на разпоредбите на Закона за 
устройство на черноморското крайбрежие или в изпълнение на 
задължения, поети от концесионер или наемател в изпълнение на договор 
за концесия или наем на морски плаж, както и площта на обекти на 
територията на морският плаж по смисъла на §1, т.7 от ДР на ЗУЧК.“ 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 11, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
2351-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 

ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 5 и 6 от НРПУРОИ, Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел 
Футболен клуб “СПАРТАК ВАРНА“, ЕИК 176822428, представлявано от 
Атанас Василев Атанасов, върху имот – частна общинска собственост, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.3516.163, находящ се в гр. 
Варна, бул. “Сливница“ № 187, с площ от 52154 кв.м., включително сграда 
с идентификатор 10135.3516.163.2, за срок от 10 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 – 27, против – 1, въздържали се – 7, отсъстват – 13/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
2352-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по 

предложение на Светлана Такева – общински съветник, Общински съвет – 
Варна възлага на кмета на Община Варна да подготви документи за 
управление и стопанисване на стадион „Локомотив“ Варна от ОП „Спорт – 
Варна“ при прилагане разпоредбите на Наредбата 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“.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 13, против – 3, въздържали се – 26, отсъстват – 6/ 
Решението не се приема. 
 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
 
2353-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна, като акционер в „Спортен комплекс – Спартак“ АД, взема 
решение да бъдат отдадени безвъзмездно за ползване поравно Стадион 
„Локомотив“ и другите изкуствени игрища в „Спортен комплекс – 



Спартак“ АД на Футболен клуб „Спартак 1918“ и Футболен клуб „Спартак 
Варна“ ЕИК 176822428 за развитието на детско-юношеската школа на 
„Спартак – Варна“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 16, против – 3, въздържали се – 22, отсъстват – 7/ 
Решението не се приема. 
 
 
 
 
 
2354-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на ПК „Социални дейности и жилищна политика” с № 
ОС15000790ВН/21.07.2015 г., Общински съвет – Варна изменя Наредба за 
реда и условията за пътуване на преференциални цени в обществения 
транспорт на територията на Община Варна, както следва: 

Чл. 12, ал. 2, т. 7 с текст: „т. 7. Лица от 18 години до 64 години с 
определена трайно намалена работоспособност от 91 % до 100 % с чужда 
помощ - за една линия по избор.“ 

 да придобие следния вид: „т. 7. Лица над 18 години с определена 
трайно намалена работоспособност от 91 % до 100 % с чужда помощ - за 
една линия по избор.“ 

 Чл. 19, т. 7 с текст: „т. 7. Лица от 18 г. до 64 години с определена 
трайно намалена работоспособност от 91 % до 100 % с чужда помощ - 
заплащат 20 % от стойността на редовна абонаментна карта за една линия 
месечно.“ 

 да придобие следния вид: „7. Лица над 18 години с определена 
трайно намалена работоспособност от 91 % до 100 % с чужда помощ - 
заплащат 20 % от стойността на редовна абонаментна карта за една линия 
месечно.“ 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 10, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 
2355-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на Община Варна с изх.  № 
РД15018451ВН/22.07.2015 г., Общински съвет – Варна приема следните 
изменения: 



1. „Наредба за финансово подпомагане на спортни клубове в 
Община Варна“ 

В чл. 9 отпада текста отдел „Спорт”, дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт” се заменя с дирекция „Спорт”.  

Да се чете: чл. 9  В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 7 
кметът на Община Варна със заповед назначава комисия в състав от 5 
члена, включваща правоспособен юрист от дирекция „Правно-нормативно 
обслужване“, икономист – експерт от дирекция „Финанси и бюджет“, 
експерт от дирекция „Спорт“ на Община Варна, представител на 
Обществения  съвет по спорт към Община Варна, както и представител на 
постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет – 
Варна. Комисията избира председател между своите членове.  

В чл. 15 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт”. 

Да се чете - чл. 15 Община Варна, чрез дирекциите „Спорт” и 
„Финанси и бюджет”, упражнява контрол върху изразходването на 
средствата, отпуснати от Общината, като има право да изисква всички 
необходими счетоводни документи, информация за дейността и извършва 
проверка на място. 

2. „Наредба финансово подпомагане на проявите по програма 
„Спорт“ и програма „Социален туризъм“ Община Варна” 

В чл. 2 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт”. 

Да се чете: Чл. 2. Наредбата определя условията и реда за финансово 
подпомагане на проявите включени в програма „Спорт” и програма 
„Социален туризъм”, провеждани от дирекция „Спорт” в партньорство със 
спортните клубове и организации. 

В чл. 10 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт”. 

Да се чете: Чл.10. Дирекция „Спорт” на Община Варна има право да 
включва в програмата прояви, които не са предложени от спортните 
клубове, но са традиционни или отговарят на приоритетите за съответната 
година и прояви, които Община Варна ще организира самостоятелно или с 
други юридически лица с нестопанска цел.                 

В чл. 11 отпада текста отдел „Спорт”, дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт” се заменя с дирекция „Спорт”.  

Да се чете: Чл. 11. В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 7 
кметът на Община Варна със заповед назначава комисия в състав от 5 
члена, включваща правоспособен юрист от дирекция „Правно-нормативно 
обслужване“, икономист – експерт от дирекция „Финанси и бюджет“, 
експерт от дирекция „Спорт“ на Община Варна, представител на 
Обществения съвет по спорт към Община Варна, представител на 



постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет – 
Варна. Комисията избира председател между своите членове. 

В чл. 25 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт”. 

Да се чете: Чл. 25. Организации, които не изразходват отпуснатите 
средства в пълен размер, се задължават да възстановят разликата по банков 
път по сметка на дирекция „Спорт” - Община Варна. 

В чл. 26 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт”. 

Да се чете Чл. 26. Предоставените по реда на тази наредба 
финансови средства, които не са разходвани по предназначение, не са 
отчетени съгласно изискванията на тази наредба или чието отчитане не е 
прието, се възстановяват от съответната финансирана организация в пълен 
размер, по банков път по сметка на дирекция „Спорт” - Община Варна. 

3. „Инструкция за материално стимулиране на варненски 
спортисти, треньори и длъжностни лица” 

В чл. 11 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт”. 

Да се чете: Чл. 11. Определянето на сумите по тази инструкция се 
извършва въз основа на предложение на Управителния съвет на спортния 
клуб до дирекция „Спорт” до 30 ноември на календарната година, 
придружено с официални протоколи от Международните спортни 
федерации. 

4. „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” 

В чл. 12 отпада текста отдел „Спорт”, дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт” се заменя с дирекция „Спорт”.  

Да се чете: Чл. 12. (3) В двуседмичен срок от изтичане на срока по 
чл. 12 ал. 1, кмета на Община Варна със заповед назначава комисия в 
състав от 6 члена, включваща правоспособен юрист от дирекция „Правно-
нормативно обслужване“, представител от ОП „Спорт – Варна”, експерт от 
дирекция „Спорт“ на Община Варна, експерт от дирекция „Общинска 
собственост, икономика и стопански дейности”, представител на 
Обществения  съвет по спорт към Община Варна, както и представител на 
постоянната комисия „Младежки дейности и спорт“ към Общински съвет – 
Варна. Комисията избира председател между своите членове. 

5. Правилник за организацията, дейността и управлението на 
общинско предприятие „Спорт - Варна”. 

В чл. 21 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт”.  



Да се чете: Чл. 21. Разработва ежегодна програма за реконструкция и 
модернизация на спортната база и отчита изпълнението й пред Директора 
на дирекция „Спорт“. 

В чл. 22 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт” . 

Да се чете: Чл. 22. Съгласувано с Директора на дирекция „Спорт“ 
предоставя съоръжения за провеждане на организирани прояви за 
свободното време, както и почасовото ползване на спортната база.  

В чл. 26 текста дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” 
се заменя с дирекция „Спорт”. 

Да се чете: Чл. 26. Изготвя правилник за вътрешния ред, вътрешни 
правила за организация на работната заплата и щатно разписание, 
съгласувано с директора на дирекция „Спорт“ и го представя за 
утвърждаване от кмета на Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 10, 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 
№ 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Структури и общинска администрация” относно: 
(1) – одобряване на организационна и управленска структура на 

„Обреди“ ЕООД. 
(2) – промени в общата численост и структура на дейност 737 

„Оркестри и ансамбли“, функция „Почивно дело, култура и религиозни 
дейности“. 

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

  
     

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2356-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 23 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 17, т. 3 от Устава на „Обреди“ ЕООД и писмо на Елица Ботева 
– управител на „Обреди“ ЕООД – Варна с № ОС15000807ВН/27.07.2015 г. 
и по предложение на Илия Кафалийски – общински съветник, Общински 
съвет – Варна одобрява нова организационно – управленска структура на 
„Обреди“ ЕООД - Варна, съгласно приложение 1. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 6, въздържали се – 6, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
2357-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на Община Варна с изх. № 
РД15019356ВН/03.08.2015 г., Общински съвет – Варна одобрява промени в 
общата численост и структура на дейност 737 „Оркестри и ансамбли“, 
функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, като увеличава 
числеността с 6,5 щатни бройки. 



Средствата за заплати и осигурителни вноски да бъдат осигурени от 
бюджета на Община Варна за 2015 г.  

2357-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, 
ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет – 
Варна приема Статут и Устройствен правилник на „Фолклорен 
ансамбъл на Варна“, съгласно приложение № 1 и № 2 към настоящото 
решение. 

2357-13-2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – 
Варна допуска предварително изпълнение на горните решения, тъй като от 
закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно 
поправима вреда. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 8, 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 
№ 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Упълномощаване представителя на съдружника Община 

Варна, да участват в Общо събрание на съдружниците на „ВАРНА-
ЕФКОН” ООД. 

Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 
  
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2358-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с 
Покана от Волфганг Бо – управител на „ВАРНА ЕФКОН” ООД, Общински 
съвет – Варна упълномощава представителя на съдружника Община Варна 
– общинския съветник Владимир Велчев Тонев, да участва в Общото 
събрание на съдружниците на „ВАРНА - ЕФКОН” ООД, което ще се 
проведе на 19.08.2015 г. от 16:00 часа, в адреса на управление на 
дружеството: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, и да гласува по 
посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има следните 
правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
приемане на годишния финансов отчет и баланса на „ВАРНА ЕФКОН“ 
ООД, ЕИК 148114865, за 2014 г. Одобрение за обявяване в Търговския 
регистър на приетия годишен финансов отчет.“ – Проект за решение 
„Съдружниците единодушно приемат изготвения финансов отчет на 
„ВАРНА - ЕФКОН“ ООД, ЕИК 148114865, за 2014 г. и одобряват за бъде 
обявен в Търговския регистър“. - 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: „Вземане на решение 
финансовата загуба от дейността на дружеството през 2014 г. да остане 
непокрита и да бъде прехвърлена за 2015 г.” – Проект за решение: 



„Съдружниците единодушно приемат загубата в размер на 5967,94 лева 
/включваща загуба за 2014 г. – 1700,59 лева и загуба от предходни години 
4267,35 лева /да остане непокрита и да бъде прехвърлена за 2015 г. - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна.  

2358-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
съдружниците на „Варна - Ефкон” ООД, представителят на съдружника 
Община Варна общинския съветник Владимир Велчев Тонев, 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 – 44, против – 0, въздържали се – 1, 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 
№ 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 
 (1) – кандидатстване на Община Варна като Водещ партньор с 

проектно предложение „Tactical urban Social Innovation Exchange“ 
(„Обмен на целенасочени градски социални иновации“), финансирано по 
програма URBACT III, по покана „Мрежи за планиране на действия“. 

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

 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2359-15. 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. № 
РД15015359ВН/18.06.2015 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Община Варна да кандидатства с проектно предложение „Tactical urban 
Social Innovation Exchange“ („Обмен на целенасочени градски социални 
иновации“), финансирано по програма URBACT III, по покана „Мрежи за 
планиране на действия“. 

Общински съвет – Варна дава съгласие след одобрение на 
проектното предложение и подписване на договор за изпълнение на Първа 
фаза, Община Варна да осигури средства от Общинския бюджет за 
първоначално изпълнение на дейностите по Първа фаза на проект 
„Насърчаване предприемачеството“, финансиран по програма URBACT III, 
по покана „Мрежи за планиране на действия“, преди възстановяването им 
от Договарящия орган и Националния орган в размер до 29 000 евро (или 
56 719,07 лв.). 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, 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 
  № 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Транспорт” относно: 
(1) – даване на съгласие на „Градски транспорт“ ЕАД за отдаване 

под наем на имот, част от ведомствена бензиностанция, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Тролейна“ № 48. 

(2) – възлагане на кмета на Община Варна да предостави на 
„Градски транспорт“ ЕАД 100% от градските и крайградски линии за 
пренос на пътници от транспортната схема на град Варна. 

(3) – отмяна на Решение № 2064-3 от Протокол №40/30.03.2015 г. 
на Общински съвет – Варна и 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 следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
 
2360-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, чл. 17, чл. 

17 А и чл. 17 Б от Наредбата за реда за упражняване правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, Общински съвет – Варна в качеството си на едноличен 
собственик на капитала на „Градски транспорт“ ЕАД, дава съгласие след 
изтичане на срока на договора за наем, „Градски транспорт“ ЕАД да 
приеме и стопанисва като ведомствена бензиностанция, имот, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Тролейна“ № 48, съставляващ част от ведомствена 
бензиностанция, представляващ едно масивно складово помещение с площ 
101,31 /сто и едно цяло тридесет и един/ кв.м., търговско масивно 



помещение с площ 66,52 /шестдесет и шест цяло петдесет и два/ кв.м., 
прилежаща земя с площ 2 619 /две хиляди шестстотин и деветнадесет/ 
кв.м., ведно с две бензиноколонки и свързаните с тях резервоари, 
собственост на дружеството.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44; против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 4/ 
 
 
 
 
 
 
2361-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от ЗМСМА, във 

връзка с приключване на дейностите по проект BG161PO001-1.5.03-0002 
„Интегриран градски транспорт на Варна“, писмо № 
ОС15000815ВН/30.07.2015 г. от изпълнителния директор на „Градски 
транспорт“ ЕАД и по предложение на Жельо Алексиев – председател на 
ПК „Транспорт“, Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община 
Варна да предостави на „Градски транспорт“ ЕАД 100% от градските и 
крайградски линии за превоз на пътници от транспортната схема на град 
Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 28; против – 3, въздържали се – 11, отсъстват – 6/ 
 
 

 
 
 
 

2362-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 
писмо № ОС15000817ВН/30.07.2015 г. от изпълнителния директор на 
„Градски транспорт“ ЕАД и по предложение на Жельо Алексиев – 
общински съветник, Общински съвет – Варна отменя Решение № 2064-3 
от Протокол № 40/30.03.2015 г. на Общински съвет – Варна, с което е 
дадено съгласие Съвета на директорите на „Градски транспорт“ ЕАД, гр. 
Варна да сключат договор за банков кредит с избрана търговска банка, 
чрез процедура по ЗОП, при изрични параметри. 

2362-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА, 
чл. 221, т. 11 от ТЗ, чл. 8, ал. 1, т. 7 от Наредба за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на община Варна върху капитала на 
Търговските дружества, във връзка с писмо № ОС15000817ВН/30.07.2015 
г. от изпълнителния директор на „Градски транспорт“ ЕАД и по 
предложение на Жельо Алексиев – общински съветник, 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 търговска банка 
чрез процедура по ЗОП, при следните параметри: 

1.1. Максимален размер на кредита – 5 000 000 лева (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. Обезщетение за забава в размер на договорната лихва, плюс 

надбавка – наказателна лихва – 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 
доказателства за вписано обезпечение. 

1.11. Обезпечение на кредита: 
 - чрез учредяване на залог върху всички бъдещи приходи на 

дружеството; 
 - обезпечение съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение; 
 - застраховка по кредита, в полза на Банката за целия срок на 

кредита. 
1.12. Други условия – кредиторът да не изисква други такси, 

комисионни, повишаване на лихвения процент, издаване на Запис на 
заповед. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 27; против – 4, въздържали се – 11, 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 
  № 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  седемнадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Благоустройство и комунални дейности” относно: 
(1) – вземане на решение за удължаване срока на договори № Д-

9200/7841/28.10.1999 г. и № Д-9200/7842/28.10.1999 г. 
 

Докл.: Ради Радев – Председател на ПК „БКД“ 
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2363-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 3 във 
връзка с ал. 1 от Закон за концесиите и с цел опазване здравето на 
гражданите на Община Варна, Общински съвет – Варна възлага на кмета 
на Община Варна да сключи допълнителни споразумения към 
концесионни договори касаещи сметоизвозването и почистването с № Д-
9200/7841/28.10.1999 г. за район „Одесос“ и № Д-9200/7842/28.10.1999 г. 
за район „Аспарухово“, считано от датата на изтичането им, като всички 
други условия по договорите остават непроменени, за срок – до избор на 
изпълнител и сключване на договор с кандидатите, избрани по ЗОП по 
обявената обществена поръчка с предмет „Събиране и транспортиране на 
отпадъци, почистване и поддържане на улици и други места за обществено 
ползване на територията на Община Варна по обособени позиции“.   

2363-17-1. 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 – 31; против – 0, въздържали се – 13, 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 
  № 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  осемнадесета 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 няма произнасяне  

по точка осемнадесета от дневния ред. 

 
 
 
 
 

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



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И      С Ъ В Е Т   -   В А Р Н А 

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
  № 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  деветнадесета от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 

съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. 

 
Докл.: Иван Луков  – Председател на ОбС 

       
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

2364-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 
във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински 
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.”, 
съгласно приложение № 1. 

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

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 
  № 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  двадесета от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Промени в ръководствата и съставите на ПК и ВрК  към 

Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
     
      

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

2365-20. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник  Георги Петров 
Козарев да бъде член на ПК „Младежки дейности и спорт”, ПК „Туризъм, 
търговия и рекламна дейност“ и ПК „Социални дейности и жилищна 
политика“. 

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

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 
  № 42 

от заседание, проведено на 05, 06.08.2015 г. 
по точка  двадесет и първа от дневния ред 

 
 
 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 

Докл.: Иван Луков – Председател на ОбС 
       
 
 

Общински съвет – Варна няма произнасяне  

по точка двадесет и първа от дневния ред. 

    
  

 
 

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