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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. Заповядайте. Д-р Липчев, заповядайте. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги, два въпроса имам да задам. 
Първият въпрос, става въпрос за кв. „Аспарухово“. Преди 4 год. 

мисля, че беше 2012 г. беше взето от общинския съвет решение, взехме 
тогава, в които бяхме миналия мандат, за построяване или за поставяне на 
преместваем обект в кв. „Аспарухово“, по-точно в горския фонд. РЗП-то 
беше около 1000 кв.м., говоря ви по спомени. Названието беше пак 
популистко, за подпомагане социално слабите, за интеграция на 
малцинствата или нещо от този род, имаше тогава и комисия по 
преместваемите обекти, доколкото си спомням там в нея бяха Медиха 
Хамза от ДПС тогава и Тодор Мутафов, и имаше още няколко … Трима 
човека бяха. Беше взето такова решение, което според мен е 
противозаконно, защото това беше в горски фонд, беше определен и терен 
в последствие от там тръгнаха и част от бедствието също този, тази 
постройка и това увреждане на ската стана причина и за, допринесе за 
увеличаване на бедствието. В последствие беше изградена тази сграда от 
фирмата „Весела“ доколкото си спомням. Цената на градежа беше около 
милион лева. Сградата не знам дали беше въведена в експлоатация, но се 
оказа, че са разписани акт образец 19. Първоначално е било отказано да се 
плати на фирмата в последствие бяха заведени дела от фирмата към 
общината. В крайна сметка фирмата си спечели делата и си прибра и 
парите и съдебните разноски, които може би надвишават милион. 
Интересува ме, докато не е изтекла давността, както и по други такива 
подобни казуси, бихте ли ми предоставили информация какво точно е 
станало и най-вече все пак понеже сме в процес на търсене на виновни, 
има ли виновен от администрацията от Община Варна за тези пари? Какво 
е получила общината насреща срещу тези пари? Става въпрос над милион. 
Кои са отговорните лица? Все още давността не е изтекла, затова ги 



поставям тези въпроси. Между другото, когато стана бедствието там бяха 
оставени да стърчат едни бетонни останки, които бяха грижливо 
разчистени с багер. Междувременно, докато се водеха делата за тази 
сграда тя беше разграбена. Нищо не остана от нея. И там, както беше 
подкопан ската там се насъбра водата, получи се бент и от там тръгна, 
както казах и самото, така създаде се това бедствено положение или този 
градеж допълни и допринесе за потенцирането. Та въпросът ми е кои са 
отговорните лица? Каква е сумата, която Община Варна е загубила по този 
казус? Благодаря ви. 

Вторият въпрос. На комисия по „Собственост“ гледаме и решаваме 
следните казуси. Създаваме примерно Акт за общинска собственост от 3 
кв.м. на парцел, който примерно е около 700 - 800. Явно общината актува и 
3 квадрата, когато трябва да се продадат и тя ги продава след това по 200 – 
300 лв. на кв.м. Добре. Искам да задам следния въпрос в тази връзка. По 
сигнал от граждани получих следните материали. Съставени ли са Актове 
за общинска собственост за имоти в кк „Чайка“ с идентификатори 
10135.2573.313 и имот 10135.2573.314? Тези имоти са предназначени в кк 
„Чайка“ за местен път и дамба. Ако няма, защо не са съставени актове за 
общинска собственост? Би трябвало да са публична - общинска 
собственост. И кога ще бъдат съставени? Задавам тези въпроси, тъй като 
съм сигнализиран, че площите на тези улици са приобщени в одобрен 
инвестиционен проект, частен към площта на строеж, като по такъв начин 
РЗП-то на строежа се е увеличило с около 420 м., което е надвишило 
допустимия ПУП. Какви действия ще предприеме общината от тук 
нататък? 

Благодаря ви. Ще ви предоставя скиците на имотите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на д-р Липчев. Г-н Боев, заповядайте. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми господа заместник - кметове, 

уважаеми колеги и съграждани. Моето питане е свързано с многократно 
поставени въпроси от наши съграждани живеещи на територията на район 
„Одесос“ в кооперациите на ул. „Батак“ и ул. „Александър Дякович“. 
Става въпрос за две запустели детски площадки, находящи се на ул. 
„Батак“ № 4 и „Батак“ № 8. Като ориентир, това е непосредствено зад 
сградата на Басейновата дирекция. Въпросът ми е защо не се реновират 
тези площадки при положение, че постоянно се тръби в медиите колко 
много средства отиват за тази дейност? Провокиран е и от следното моя 
въпрос, непосредствено в близост до двете площадки, на ул. „Дякович“ № 
21, въпреки протестите на гражданите беше застроен един от малкото 
останали зелени парцели в този район, с разрешение за строеж издадено от 



районната администрация в „Одесос“, беше започнат строежа на един 
апарт - хотел, който от десетки месеци стои на изграден втори етаж и 
сградата е запустяла и обрасла с бурени. Конкретното ми питане е има ли 
заявен инвестиционен интерес в Община Варна от застрояване на тези два 
обекта, които споменах? И изобщо какви са намеренията на 
администрацията по отношение на двете детски площадки. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз благодаря. Колеги? Заповядайте г-н Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Много вяло тече сесията, малко да направим опит да я раздвижим. 

Уважаеми г-н председател, уважаеми заместник - кметове, уважаеми 
колеги, съграждани. Преди няколко месеца бях задал въпрос относно 
„Интегриран градски транспорт“ и помолих тогава администрацията да 
предостави информация на общинския съвет. Такава информация, разбира 
се не е предоставена на общинския съвет. Не е и обсъждан „Интегриран 
градски транспорт“ в детайли. Независимо от изказването на заместник - 
кмета г-н Христо Иванов, че всичко е разплатено в края на 2015 г., че 
проектът е приключил по една справка се вижда, че след поредното 
удължаване, което също сме го обсъждали в тази зала и беше правилно, че 
трябваше да се направи такова удължаване - срокът е 9 юли тази година. 
Т.е. след около 10 дена. Много добре, че това беше най-големия проект - 
„Интегриран градски транспорт 2007-2013 г.“ независимо, че в момента се 
усвояват тези пари, които са близо 114 млн. и че тази администрация на 
чело с г-н кмета не са работили по този проект в неговото начало, но са 
тези, които го завършват, което е много добре, че имаше една 
приемственост в най-голямата програма за развитието на Община Варна. 
Заедно с това нещо на няколко пъти се коментира, че има около 6 млн., 
които не са усвоени от „Интегриран градски транспорт“ по програмата, от 
тези 114 млн. Няма да влизам в детайли поради какви причини. Дали е 
било заради депото, дали заради друго забавяне, второ, трето или т.н. След 
като се направи справка в канцеларията на вицепремиера Томислав Дончев 
се вижда ясно, че сумите, които липсват са около 8 млн., а не около 6 млн., 
защото Община Варна ще усвои 106 млн., а не около 114 млн. Т.е. ще 
излезе ли истината наяве? Има ли нарушения или няма нарушения? 
Наистина ли сме санкционирани с 8 млн. или се е случило нещо друго? Но 
моля това да не бъде казано в залата от който и да е служител, а да бъде 
подплатено с нужните документи, включително и от вицепремиера. 
Защото не е нормално тогава, когато са работили толкова много хора по 
тази програма, пак казвам 2017 - 2013, не случайно няколко пъти казвам 
тези години, да се окаже, че 8 млн. липсват. Ако е така. Ако ли не е така, 
кое стряска администрацията да даде отговор какво се случва с 



„Интегриран градски транспорт“? Аз мисля, че не само общинския съвет, а 
и варненската общественост трябва да знаят по тази програма как се 
развиха всичките събития и да благодарим на хората, които направиха 
възможно тя да стане факт, за да се асфалтира „8-ми Приморски полк“, 
„Мария Луиза“, велоалеи, нови автобуси, нови тролей и всичко, което се 
случи по тази програма. Надявам се, че този път ще има отговор и 
осветляване по въпросите. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря, г-н Гуцанов. Колеги, имате думат. Д-р Липчев. 

Моля само да ги поставяте въпросите на един път. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Моля? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Казах да поставяте въпросите си на един път. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Да, извинявайте. Също искам … Граждани проявиха интерес към г-н 

кмета, към решението за забрана за строителството в „Кайсиева градина“. 
Въпросът ми е има ли писмено формулирана заповед за забрана или само 
устна такава? И ако има, бихте ли я предоставили? Все пак, за да има 
интерес и от към инвеститори и от към граждани какво точно съдържа тя, 
какви са нейните параметри. И второ, към г-н председател на общинския 
съвет. Г-н Балабанов, на предното заседание внесохме група съветници 
решение за ревизия или за саниране решението за ПУП-а за кв. „Чайка“. 
Взе се тогава решение да бъде разгледан въпроса на комисия по 
„Архитектура“, такава не беше насрочена. Ще ви помоля до края на 
заседанието да определите една дата от тази висока трибуна да могат и 
гражданите, които имат интерес и желание да присъстват на комисията да 
бъдат информирани и да присъстват. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, д-р Липчев. Само да Ви кажа, че нямам правомощия да 

насрочвам комисии, каквито и да било. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
……………. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ако Вие имате такива, заповядайте. Има още една малко по-висока 

трибуна, заповядайте, насрочете я, нямам нищо против. Само момент … 



Има ли други колеги, които искат да отправят питания, за да мога да дам 
думата на гражданите? Не виждам. Г-жа Атанасова има писмена заявка за 
изказване, след което господине ще Ви дам думата. Г-жо Атанасова, 
заповядайте. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Добър ден на всички. Уважаеми г-н председател, уважаеми господа 

заместник - кметове, уважаеми господа и госпожи съветници и вие драги 
граждани. Днес ме посрещнаха в общинската сесия отвънка няколко 
човека и ми казаха следното нещо: „Аха, Дон Кихот идва да се бори с 
вятърните мелници“. Май че е точно така и има една друга приказка „като 
си пееш Пенке ле, кой ли те слуша“. Вече на трето или четвърто поредно 
заседание задавам едни и също въпроси, отговорът е .. Просто виждали сте 
баданарка как се маже с нея и се замазва от горе до долу нещата …. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля по същество само. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
По същество задавам въпросите. Така. Към г-н кмета, които за 

съжаление отсъства, но предполагам, че ще му се каже.  Питам до кога в 
Община Варна ще се обявяват конкурси за длъжности директор, началник 
отдели, заместници в различни дейности, като конкурсите са проформа и 
се провеждат при затворени врати. В следствие на което в момента вече 
има сезирани и са при Мая Манолова днеска, хората регламентират, защо 
им се отменя конкурсите, които са спечелили. Смятате ли, че до сега 
изпълняващия длъжността Главен архитект г-н Виктор Бузев трябва да 
бъде отново класиран и оставен на същата длъжност, след като е допуснал 
куп нарушения. В контекста съобщавам, че има взети на хора имоти и 
просто направени общинска собственост без да им се съобщи. Актове имат 
за собственост. Така. Не смятате ли, че щатът на Община Варна прекалено 
много е раздут и във всяка една от стаите има повече от 2 - 3 бюра … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Атанасова, извинявам се, ако са това питанията аз съм ги 

отправил директно в писмен вид, както сте ги представили. Едно към едно. 
Ако имате допълнително? Вие вчера го подадохте. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Моля Ви се нека ги изчета. Ако обичате г-н Балабанов. Не съм 

превишила времето. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Писмено … Не, не. Имам предвид, че те в писмен вид, както сте ми 

ги представили така съм ги … 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
И аз ги изчитам. Не надвишавам времето. Обещавам за следващата 

сесия да купя един пясъчен часовник … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, г-жо Атанасова. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Така. Следващия. До кога ще се отлага проблема с назначаването на 

управител на общинския приют в Каменар, след като по закон не е 
необходимо конкурс, а само документи? Така. Следващия. Докога в 
общинския приют в Каменар ще се разпорежда не безизвестната доктор 
Москова, която със своите действия против животните настрои всички 
природозащитници против управлението на Община Варна? Така. Ще има 
ли изобщо някаква реорганизация в дирекция УСКОР – Варна или ще 
продължават да се назначават хора, чието место не е там и спекулират с 
длъжността си, която им е дадена под формата на военни звания. И не на 
последно място задавам вече един и същи въпрос - какво се случва с дом 
„Гергана“, дами и господа? Искахте отлагане на решението от месец 
януари, удължаване до края на месец май, а сега сме вече края на юни? 
Получавам едно писмо, което е написано „Житие и битие грешного 
Софрониева“ от кога е създадено това сдружение. И защо трябва същия 
този управител, който е начетен 7 пъти да продължава да работи, затова 
призовавам гражданите на град Варна – подавайте си молбите дами и 
господа, в Община Варна ще ви приемат и ако имате възможност крадете, 
никой няма да ви съди. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, госпожо. Заповядайте. Вие сте господин … 
 
Йосиф ЙОВЧЕВ 
Йосиф Йовчев. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Йосиф Йовчев - имате подадена писмена заявка. 
 
Йосиф ЙОВЧЕВ 
Точно така. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Йосиф ЙОВЧЕВ 
От тука може ли? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се, от където е удобно за Вас. 
 
Йосиф ЙОВЧЕВ 
Г-н председател, господа общински съветници, заместник - кметове, 

хора от общината. Аз нямаше да бъда тук, ако Община Варна наистина си 
вършеше работата както трябва. Въпросът ми е следния – по какви 
причини, по чие разпореждане ПУП-ПРЗ внесен от граждани, една част от 
тях, които са тук, не се представя на Общински съвет и на общинските 
съветници за утвърждаване повече от година и половина? Мога да ви 
осветля така много кратко. Става въпрос за паркова зона „Владислав 
Варненчик“ зад музея. Тук има вече няколко кмета сред вас, които са 
запознати със случая. Значи повече от година и половина ние се борим с 
администрацията и в следствие на което успяхме да стигнем до един 
доклад изготвен от чиновници на архитектурата и тук, който е подписан … 
Малко се вълнувам, но знаете две години да чакаме за работа, която 
трябваше да се свърши за месец по закон. Значи подписан е от арх. Пламен 
Друмев, вече го няма, Мартина Йорданова, арх. Виктор Бузев, гл. секретар 
Нора Момчева, заместник - кмет Христо Иванов, не го познавам лично и 
чакаме подписа на г-н Портних евентуално, за да бъде представен този 
доклад на вашето внимание. Какъв е случая. На 26.02.2015 г. с ЕСУТ без 
забележки отвърден наш ПУП от Министерството на културата и закона за 
културните ценности, и всичко останало трябваше да бъде внесен в 
едномесечен срок на вашето внимание да го разгледате. Какво се получава. 
Вече 2 год. този документ, аз ще го представя сега на председателя на 
общинския съвет и исках да го представя на кмета, но него го няма, се 
движи по някакви неведоми пътища из цялата тази община, цялата тази 
администрация и всички чиновници - разговарял съм с обкръжението на 
кмета, Йонкова, Гюзелева, с обкръжението на г-жа Нора Момчева, много 
учтиво, обучени по европейски програми „да, г-н Йовчев. Да, г-н Йовчев“ 
и никой нищо не е отговорил. Не на мен, ей на тези всички граждани. 
Смятайте, че зад тях стоят едно 150 - 200 човека. За мен това е безобразие 
и не искам да коментирам повече емоционално този начин. Ще ви 
представя доклада и понеже мен няма да ме има 2 - 3 месеца сигурно ще 
има друг човек, който на всяка сесия ще идва и ще задава този въпрос, 
докато най-после ви бъде представен за разглеждане. Благодаря Ви. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Ще очаквам само да ми дадете копие от документите. 
Заповядайте. Само да се представите за протокола. Микрофона, ако 

обичате в дясната страна. 
 
Кадриа МЕХМЕД 
Уважаеми присъстващи, уважаеми г-н председател. Инж. Кадриа 

Мехмед – секретар на Отворен обществен съвет на протестиращите. Тук 
съм с едно поръчение от общото събрание на граждани от различни 
райони, което проведохме в четвъртък, уведомили сме общината за това. 
Искаме да попитаме защо конкурса за Главен архитект на Община Варна 
се провежда при пълно информационно затъмнение? Готов ли е г-н кмета 
или тази администрация да осветли този конкурс? Кога ще бъде проведен 
и на какви етапи? И дали Община Варна има готовност при пълна 
прозрачност пред граждани и с участието на граждани, комисията за 
провеждане на конкурса да проведе събеседването си с кандидатите за 
Главен архитект? Това ми беше поръчението да ви питам. Искам сега нещо 
лично да кажа. Много ни беше приятно тука така да слушаме г-н Станев за 
схемите, обаче когато става въпрос за „Чайка“ и за двете Чайки даже, 
малко по-спокойно г-н Станев, защото не е ромската махала, където много 
Ви уважават. Това е. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не знам къде сте ги слушали тези неща. Г-н Станев не е правил 

изказване днес в залата. 
 
Кадриа МЕХМЕД 
…… не, направи реплика, но той знае … /н.р./ 
 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви все пак. 
 
Янко СТАНЕВ 
………….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля ви само да не влизате в диалогов режим, благодаря ви. 
 
Росен МАРКОВ 
И за последно, тъй като разбрах, че по друг начин няма да стане. 

Виждате винаги постъпвам по нормалния начин. Започвам протести. На 



вас, на общинските съветници и на цяла Варна, сложил съм го и на 
църквата - да не съм Росен Марков, ако няма две църкви. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Заповядайте. 
 
Полина СТАВРЕВА 
За протокола - Полина Ставрева. Аз съм представител на кв. „Чайка“. 

Идвам без да съм упълномощена от гражданите, но идвам от свое име. 
Искам да попитам г-н кмета, бих искала той да ми отговори писмено – 
кога, искам точен срок, дата, ще внесе, кога точно ще внесе да се разгледа 
забрана за строителството в кв. „Чайка“? И кога тази забрана най-накрая 
ще реши проблема, който общинския съвет и общинска администрация 
създава. И готов ли е общинския съвет да поемем отговорността за ново 
затваряне на пътя за „Златни пясъци“. Това са ми трите въпроса и искам 
точна дата за забрана за строителството в кв. „Чайка“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли в момента строителство в квартала? 
 
Полина СТАВРЕВА 
Няма и да има, защото когато … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не, питам Ви, защото казвате забрана …  
 
Полина СТАВРЕВА 
Няма и да има, защото когато … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Оставам с впечатление, че на практика в момента има строителство. 
 
Полина СТАВРЕВА 
Не няма, защото въпроса е в съда, но на Вас ви е ясно, че това нещо 

ще се точи. Знаем ги хватките, всичко ни е ясно. Документацията също. 
Искам да ви кажа, че вие като Общински съвет сте се клели да спазвате 
интересите на гражданите, а интересите на гражданите многократно са ви 
заявени и писмено и устно, вече доста време става и колкото повече 
вървите срещу интересите на гражданите, толкова по-често ще ви идват 
такива като мен, като Кадриа и като представителите на „Владиславово“ и 
накрая ще има затваряне на пътища, защото не ни оставяте друг избор 
господине и уважаеми господа и госпожи. Благодаря ви за вниманието. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз Ви благодаря също, така и не мисля, че в момента с каквото и да 

било сме показали, че вървим срещу интересите на гражданите. 
Г-н Атанасов, поискахте думата … Също и вашето лично 

изслушахме, благодаря Ви. Г-н Атанасов, искате ли думата да кажете 
нещо? 

 
Христо АТАНАСОВ 
……………… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. Колеги не виждам други заявки за изказвания. 
Преминаваме към точка втора от дневния ред.  
 
 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

 



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 
№ 9 

от заседание, проведено на 28.06.2016 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Собственост и стопанство“ относно: 
 
(1) - разглеждане и приемане на годишния финансов отчет, баланс и 

отчет за приходи и разходи за 2015 г., освобождаване от отговорност на 
управители, членове на съвети на директори и контрольори, и избиране на 
одитори за 2016 г. на: 

- „АМБУЛАТОРИЯ - ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЦЕНТЪР ЗА 
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВАРНА” ЕООД.  

- „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
СПОРТНА МЕДИЦИНА 1 - ВАРНА“ ЕООД.  

- „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ 
МАРКОВ - ВАРНА” ЕООД.  

- „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВАРНА” ЕООД.  

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

- „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВАРНА” 
ЕООД.  

- „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР I - ВАРНА” ЕООД.  
- „ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА” ЕАД.  
- „ПАЗАРИ” ЕАД. 
- „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ” ЕАД.  
- „ОБРЕДИ” ЕООД.  
- „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД.  
- „ЖИЛФОНД“ ЕООД. 
(2) - приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 

приходи и разходи за 2015 г., освобождаване от отговорност на 



ликвидатора и избиране на одитор за 2016 г. на „СТОПАНСКА И 
СПОМАГАТЕЛНА ДЕЙНОСТ“ ЕАД /в ликвидация/.  

(3) - прекратяване на дейността на „АМБУЛАТОРИЯ – ГРУПОВА 
ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – 
ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВАРНА” ЕООД. 

(4) - обявяване за публична общинска собственост на недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Барутен погреб“, бл. 6, ет. 1. 

(5) - обявяване за публична общинска собственост на недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Радост“ № 3, вх. А, ет. 1. 

(6) - одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, со 
„Боровец-юг“. 

(7) - одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Евлоги Георгиев“ № 18. 

(8) - учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим 
имот с идентификатор 10135.2561.2.1, находящ се в гр. Варна, Приморски 
парк, на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

(9) – обявяване за публична общинска собственост на недвижими 
имоти, находящ се в гр. Варна, кв. „Галата“, м-ст „Поряза“, допълване на 
„Годишна програма за 2016 г.“ и учредяване на безвъзмездно право на 
ползване на „Обреди“ ЕООД, върху имоти общинска собственост. 

(10) - предоставяне за безвъзмездно ползване на Община Варна на 
товарен автомобил, собственост на „Жилфонд“ ЕООД. 

(11) - предоставяне безвъзмездно за управление на район „Младост“, 
на имот общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав 
Варненчик“, бл. 47. 

(12) – предоставяне безвъзмездно за управление на Общинско 
предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на 
уличното движение“ на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.7, находящ се в гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24. 

(13) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.“ и продажба на 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Роза“ № 29, на собственика 
за законно построена сграда. 

(14) – одобряване на пазарна оценка чрез продажба на имот, находящ 
се в с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 10 и № 12, на собственика на 
законно построена сграда. 

(15) – прекратяване на договор сключен между Община Варна и 
Сдружение „Международен черноморски клуб“. 

(16) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 265-
7(8)/11.05.2016 г. на Общински съвет – Варна. 



(17) – поправка на решение № 223-6(7)/20.04.2016 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(18) – прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Чинар“ № 40 – 42. 

(19) – сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от Закона 
за устройство на територията за недвижими имоти, находящи се в гр. 
Варна: 

- селищно образувание „Ален мак“, кв. 19;  
- селищно образувание „Боровец – юг“, кв. 40;  
- селищно образувание „Ален мак“, кв. 52. 
(20) – даване на съгласие за извършване на продажба на поземлени 

имоти – частна общинска собственост, върху която са били законно 
изградени сгради, съборени вследствие на бедствието в кв. Аспарухово, 
гр. Варна от 19.06.2014 г. 

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

     
    
Общински съвет – Варна прие следните 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
330а-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 123 от 

Търговския закон, Общински съвет – Варна в качеството си на 
упражняващ правата на Община Варна, като съдружник в капитала на 
вестник „Народно дело“ ООД, възлага на управителя на вестник „Народно 
дело“ ООД на следващото заседание да присъства и уведоми Общински 
съвет – Варна за финансовите резултати на дружеството, както и за 
проведените общи събрания. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
331-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Амбулатория – групова практика за 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – 
Варна” ЕООД, ЕИК 813154839, за 2015 г.  



331-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност д–р Цветелина Христова Търпоманова – 
управител на „Амбулатория – групова практика за специализирана 
медицинска помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД за 
периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.  

331-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на „Амбулатория – групова 
практика за специализирана медицинска помощ – Център за психично 
здраве – Варна” ЕООД – Румяна Петкова Вълчева – Йонкова за периода 
от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.  

331-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров 
Станиславов – управител на „Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на 
одиторски контрол на „Амбулатория – групова практика за 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – 
Варна” ЕООД за 2016 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
332-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Медицински център за рехабилитация 
и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2015 г.  

332-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност д-р Лазар Атанасов Пашков – управител на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.  

332-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на „Медицински център за 
рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД Калина Вълчева 
Пеева за периода от 01.01.2015 г. до 02.12.2015 г.  

332-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров 
Станиславов – управител на „Ай Си Ар” ЕООД, за извършване на 



одиторски контрол на „Медицински център за рехабилитация и 
спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за 2016 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
 
 
333-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания Д–р Марко Антонов Марков – 
Варна” ЕООД, ЕИК 000090154, за 2015 г.  

333-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност проф. д-р Георги Леонидов Кобаков – 
управител на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна” 
ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.  

333-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на „Специализирана болница 
за активно лечение на онкологични заболявания Д–р Марко Антонов 
Марков – Варна” ЕООД – Милена Славова Димова за периода от 
01.01.2015 г. до 02.12.2015 г.  

333-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Цветомира Бойкова 
Радева – регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания Д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за 2016 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
 
 
 
334-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 



приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2015 г.  

334-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност д-р Руслан Здравков Тошев – управител на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.  

334-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на „Специализирана болница 
по очни болести за активно лечение – Варна” ЕООД – Николай 
Желязков Недялков за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.  

334-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Пенка Кирилова 
Жекова – управител на „Турексперт” ООД – Варна за извършване на 
одиторски контрол на „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна” ЕООД за 2016 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
 
335-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, 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 2015 г.  

335-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева 
Железарска – 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 2016 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 12/ 
 
 
 



336-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна 
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК 
000090147, за 2015 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
337-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност д-р Христо Ганчев Георгиев – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2015 г. 
до 31.12.2015 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
338-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, във 

връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на „Специализирана болница 
за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” 
ЕООД – д-р Стефан Николов Стефанов за периода от 01.01.2015 г. до 
31.12.2015 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
339-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от 

Търговския Закон, Общински съвет – Варна избира доц. д-р Никола Милев 
Бакалов – дипломиран експерт счетоводител, за извършване на одиторски 



контрол на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2016 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
340-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Дентален център І – Варна” ЕООД, 
ЕИК 000090186, за 2015 г.  

340-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност д-р Славка Стефанова Даковска – 
управител на „Дентален център І – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.  

340-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2, 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на „Дентален център І - Варна” 
ЕООД – Николай Иванов Петков за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 
г.  

340-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
146, ал. 3 от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Илия 
Неделчев Илиев – управител на „Приморска одиторска компания” ООД, за 
извършване на одиторски контрол на „Дентален център І – Варна” 
ЕООД за 2016 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
341-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 във 

връзка с чл. 232а от Търговския Закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Дворец на културата и спорта” ЕАД, ЕИК 
103156991, за 2015 г. 

341-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
Търговския Закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 



като членове на Съвета на директорите на „Дворец на културата и 
спорта” ЕАД Минко Нейков Христов, Николай Стефанов Бинев и Силвия 
Георгиева Иванова за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.  

341-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
Търговския Закон, Общински съвет – Варна избира проф. д-р Надя Енчева 
Костова – управител на „Актив” ООД, за извършване на одиторски 
контрол на „Дворец на културата и спорта” ЕАД за 2016 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
 
342-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 във 

връзка с чл. 232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508, за 2015 г.  

342-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
членовете на Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД в състав: Петър 
Димитров Димитров, Цветомир Красимиров Грънчаров и Миглена 
Стефанова Георгиева, за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.  

342-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира „Експерт – М – Одит” 
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Пазари” ЕАД за 2016 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
343-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 във 

връзка с чл. 232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява 
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен 
доклад за дейността на „Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 
2015 г.  

343-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност 
като член на Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД Злати 



Петров Златев, Максим Божидаров Тодоров и Тодор Георгиев Докимов за 
периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.  

343-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Фанка Георгиева 
Нонева – управител на „Финанс Одит Консулт 2002 г.” ООД, за 
извършване на одиторски контрол на „Градски транспорт” ЕАД за 2016 
г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
344-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 

3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
приема годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2015 
г.  

344-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност Любчо Иванов Любчев – управител на 
„Обреди” ЕООД, за периода от 01.01.2015 г. до 14.01.2015 г.  

344-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност Христо Койчев Станев – временно 
изпълняващ длъжността управител на „Обреди” ЕООД, за периода от 
14.01.2015 г. до 22.05.2015 г.  

344-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност Елица Пламенова Ботева – управител 
на „Обреди” ЕООД, за периода от 22.05.2015 г. до 31.12.2015 г.  

344-2-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 147, ал. 2, 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на „Обреди” ЕООД Димитър 
Господинов Колев за периода от 01.01.2015 г. до 02.12.2015 г.  

344-2-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 
от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева 
Железарска – дипломиран експерт-счетоводител и управител на „Акаунт 
одит“ ЕООД, за извършване на одиторски контрол на „Обреди” ЕООД за 
2016 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 15/ 



345-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7, чл. 
232а от Търговския закон, 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 
2015 г.  

345-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 
Търговския закон, 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 01.01.2015 г. до 
31.12.2015 г.  

345-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Петя Николова 
Николаева – дипломиран експерт-счетоводител за извършване на 
одиторски контрол на „Ученическо и столово хранене” ЕАД за 2016 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
 
 
 
346-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, 

във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281 за 
2015 г.  

346-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
5 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност управителя на „Жилфонд“ ЕООД инж. Ясен 
Станчев Везиров за периода от 23.06.2015 г. до 31.12.2015 г.  

346-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, 
във връзка с чл. 144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност контрольора на „Жилфонд“ ЕООД – 
Десислава Марчева Бонева за периода 01.01.2015 г. до 30.03.2015 г.  

346-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 146, ал. 3 от 
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира доц. Цвета Галилей 
Боцановска – управител на „АНТАРЕС” ООД, за извършване на одиторски 
контрол на „Жилфонд“ ЕООД за 2016 г.  



346-2-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 270, ал. 2, 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
освобождава от отговорност ликвидатора на „Жилфонд“ ЕООД инж. 
Ясен Станчев Везиров за периода от 16.06.2015 г. до 23.06.2015 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
347-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 7 от 

Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния финансов 
отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за дейността на 
„Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД /в ликвидация/, ЕИК 
103564060 за 2015 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 1, въздържали се – 3, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
348-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 10 от 

Търговския закон, Общински съвет – Варна не освобождава от 
отговорност ликвидатора на „Стопанска и спомагателна дейност“ ЕАД 
/в ликвидация/ Марин Михайлов Михайлов за периода от 01.01.2015 г. до 
31.12.2015 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 1, въздържали се – 3, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
349-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 221, т. 6 от 

Търговския закон, Общински съвет – Варна избира доц. Никола Милев 
Бакалов за извършване на одиторски контрол на „Стопанска и 
спомагателна дейност“ ЕАД /в ликвидация/ за 2016 г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 8/ 
 
 



350-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 270 и чл. 273 
от Търговския закон и във връзка със свое решение № 577-9(10)/26, 
27.07.2012 г. за прекратяване чрез ликвидация на „Стопанска и 
спомагателна дейност“ ЕАД /в ликвидация/, ЕИК 103564060, Общински 
съвет – Варна задължава ликвидатора Марин Михайлов Михайлов в срок 
до 10.07.2016 г. да представи окончателен ликвидационен баланс, 
пояснителен доклад към баланса и отчет на ликвидатора на „Стопанска и 
спомагателна дейност“ ЕАД /в ликвидация/.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
351-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т. 4 

от ЗМСМА, чл. 54, ал. 1 и ал. 3, чл. 56 и чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за 
лечебните заведения, чл. 154, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 147, ал. 1 и ал. 2, 
чл. 156, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 266 и следващите от глава XVII от 
Търговския закон и чл. 4, ал. 2, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2,  чл. 29, ал. 1, т. 3 и чл. 
30, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост върху 
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества и във 
връзка с писмо на Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна с рег. 
№  РД15024621ВН-023ВН/20.05.2016 г., Общински съвет – Варна реши: 

I. 1. Прекратява дейността на „Амбулатория – групова практика за 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – 
Варна” ЕООД, ЕИК 813154839, със седалище и адрес на управление гр. 
Варна, ул. „Цар Освободител“ № 100, представлявано от д-р Цветелина 
Христова Търпоманова, чрез ликвидация, при спазване на чл. 54, ал. 3 от 
Закона за лечебните заведения. 

2. Възлага на д-р Цветелина Христова Търпоманова, в качеството й 
на управител на „Амбулатория – групова практика за специализирана 
медицинска помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД да 
информира Министъра на здравеопазването за вземането на настоящото 
решение за преустановяване на лечебната дейност на „Амбулатория – 
групова практика за специализирана медицинска помощ – Център за 
психично здраве – Варна” ЕООД по реда на чл. 51, ал. 1, т. 6 и чл. 54, ал. 3 
от Закона за лечебните заведения. 

3. Освобождава д-р Цветелина Христова Търпоманова, като 
управител и Румяна Петкова Вълчева – Йонкова, като контрольор на 
„Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска помощ – 
Център за психично здраве – Варна” ЕООД, считано от датата на вписване 



на прекратяването чрез ликвидация в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията. 

II. 1. Срокът за провеждане на процедурата по ликвидация на 
„Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска помощ – 
Център за психично здраве – Варна” ЕООД, включително до заличаване на 
дружеството се определя на 6 /шест/ месеца от датата на вписване 
прекратяването чрез ликвидация в Търговския регистър при Агенция по 
вписвания. 

2. Възлага на кмета на Община Варна да сключи договор с 
ликвидатор, който следва да извърши ликвидация на дружеството при 
спазване разпоредбите на чл. 266 и следващите от Глава XVII на 
Търговския закон. 

3. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 2 
(две) минимални работни заплати за страната. 

4. Възлага на ликвидатора да извърши следните правни и фактически 
действия: 

4.1. вписване прекратяването на дейността чрез ликвидация на 
„Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска помощ – 
Център за психично здраве – Варна” ЕООД в Търговския регистър при 
Агенция по вписванията. 

4.2. уведомяване на Районната здравноосигурителна каса и 
Националната агенция за приходите за прекратяване дейността на 
„Амбулатория – групова практика за специализирана медицинска помощ – 
Център за психично здраве – Варна” ЕООД и за започналата ликвидация в 
четиринадесетдневен срок от вписването в Търговския регистър на 
Агенцията по вписванията на прекратяването чрез ликвидация на 
дружеството и на назначаването на ликвидатора. 

4.3. уведомяване на обществеността за прекратяване на лечебната 
дейност на „Амбулатория – групова практика за специализирана 
медицинска помощ – Център за психично здраве – Варна” ЕООД чрез 
съобщение в един централен и един местен всекидневник, както и чрез 
поставяне на същото на обществени места и в лечебното заведение, в 
седемдневен срок от извършване на вписване в Търговския регистър на 
Агенцията по вписванията на прекратяването чрез ликвидация на 
дружеството и на назначаването на ликвидатора. 

4.4. Във връзка с прекратяване дейността на „Амбулатория – групова 
практика за специализирана медицинска помощ – Център за психично 
здраве – Варна” ЕООД да прекрати трудовите договори по реда на чл. 328, 
ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда с работещите, като връчи предизвестия по 
реда на чл. 326, ал. 2 от Кодекса на труда. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 8/ 



352-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 2 и 
чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД16013064ВН/02.06.2016 г., Общински 
съвет - Варна обявява за публична общинска собственост недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Барутен погреб“, бл. 6, ет. 1, представляващ 
първи етаж от жилищна сграда  ПИ № 4 (четири), със застроена площ от 
942 (деветстотин четиридесет и два) кв.м., сутерен със застроена площ от 
648 (шестстотин четиридесет и осем) кв.м., както и съответен процент 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
предмет на Акт за общинска собственост № 7447/19.06.2013 г., вписан в 
Служба по вписвания - гр. Варна с вх. регистър № 13441/20.06.2013 г., Акт 
№ 9137, том XXXIV, дело № 7075. 

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 – 38, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 
353-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 2 и 

чл. 6, ал. 2 от Закона за общинската собственост и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД16013792ВН/10.06.2016 г., Общински 
съвет – Варна обявява за публична общинска собственост недвижим имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Радост“ № 3 (три), вх. А, ет. 1 (едно), 
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.3515.464.3.76 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин 
и петнадесет.четиристотин шестдесет и четири.три.седемдесет и шест), със 
застроена площ от 190,31 (сто и деветдесет цяло и тридесет и една стотни) 
кв.м., състоящ се от 8 (осем) стаи, санитарни възли, коридори, балкони, 
както и 3,441 (три цяло четиристотин четиридесет и една хилядни) % 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, 
предназначение на самостоятелния обект: за детско заведение, предмет на 
Акт за общинска собственост № 9061/02.06.2016 г., вписан в Служба по 
вписвания – гр. Варна с вх. регистър № 12677/07.06.2016 г., Акт № 171, 
том XXXIII, дело № 7042.      

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 – 38, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 10/ 



354-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № АУ076301ВН-017ВН/09.06.2016 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 20 (двадесет) кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.5403.5044 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три.пет хиляди четиридесет и четири), целия с 
площ от 637 (шестстотин тридесет и седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, 
со „Боровец – юг“, при граници на имота: ПИ 10135.5403.4894, ПИ 
10135.5403.5045, ПИ 10135.5403.888 и ПИ 10135.5403.9509, в размер на 
800 (осемстотин) лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. - 40 
(четиридесет) лева, без ДДС. 

354-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ076301ВН-017ВН/09.06.2016 г., Общински съвет – Варна реши да 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга 
страна – Данаил Валентинов Игнатов, чрез продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ 20 (двадесет) кв.м. идеални 
части от ПИ 10135.5403.5044 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
четиристотин и три.пет хиляди четиридесет и четири), целия с площ от 637 
(шестстотин тридесет и седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Боровец 
– юг“, при граници на имота: ПИ 10135.5403.4894, ПИ 10135.5403.5045, 
ПИ 10135.5403.888 и ПИ 10135.5403.9509.   

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 8821/07.01.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх. рег. № 323, акт № 115, том I, дело № 121/12.01.2016 г.       

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена, 
възлизаща на 800 (осемстотин) лева, без включен ДДС, на съсобственика 
Данаил Валентинов Игнатов. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 2, въздържали се – 2, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 



355-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № АУ042924ВН-005ВН/09.06.2016 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка изготвена от независим оценител, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна, представляваща 3 (три) кв.м. ид.ч. от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2554.279,  целият с площ от 408 (четиристотин и 
осем) кв.м., в размер на 800 лв. (осемстотин лева), без ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. - 266,67 лв. (двеста шестдесет и шест лева 
шестдесет и седем стотинки), без ДДС.  

355-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от  
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, в изпълнение на „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г.“ и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ042924ВН-
005ВН/09.06.2016 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Ваня Илиева Иванова и Юлия Илиева Петкова, чрез продажба на имот - 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Евлоги 
Георгиев“ № 18, представляващ 3 (три) кв.м. ид.ч. от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2554.279, целият с площ от 408 (четиристотин и 
осем) кв.м., при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 
10135.2554.280, 10135.2554.281, 10135.2554.277, 10135.2554.27 и 
10135.2554.620, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8868/07.01.2016 г.   

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 2, въздържали се – 2, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 
356-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, по предложение 

на Минко Христов - Директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД и 
писмо от Пейчо Пейчев – зам.-кмет на Община Варна с рег. № 
ЗК16001130ВН/06.06.2016 г., Общински съвет – Варна предоставя на 
„Двореца на културата и спорта“ ЕАД за безвъзмездно ползване 
недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 



бул. „Приморски“, представляващ сграда „Летен театър“, с 
идентификатор 10135.2561.2.1 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин шестдесет и едно. две. едно), със застроена площ от 2 
543 (две хиляди петстотин четиридесет и три) кв.м., предмет на Акт за 
публична – общинска собственост № 7038/23.07.2012 г., вписан в 
Службата по вписванията – гр. Варна, с вх. рег. № 15342/23.07.2012 г., Акт 
№ 55, том XXXIX, за срок от  5 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 – 41, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 9/ 
  
 
 
 
357-2. На  основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, 

т. 2 и чл. 6, ал. 1, ал. 2 от Закона за общинска собственост и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16013793ВН/10.06.2016 г., Общински съвет – Варна обявява за 
публична общинска собственост недвижими имоти, находящи се в гр. 
Варна: 

- кв. „Галата“, м. „Поряза“, представляващ ПИ 10135.5018.6 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди и осемнадесет.шест), с площ 6 427 
(шест хиляди четиристотин двадесет и седем) кв.м., предмет на Акт за 
общинска собственост № 3412/17.06.2005 г., вписан в Служба по 
Вписванията с вх. рег. № 15743/28.06.2005 г., Акт № 197, том XLIX, дело 
№ 11782; 

- кв. „Галата“, м. „Поряза“, представляващ  ПИ 10135.5018.7 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди и осемнадесет.седем), с площ 6 429 
(шест хиляди четиристотин двадесет и девет) кв.м., гр. Варна, предмет на 
Акт за общинска собственост № 3413/17.06.2005 г. вписан в Служба по 
Вписванията с вх. рег. № 15724/28.06.2005, Акт № 182, том XLIX, дело № 
11767. 

357-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и в 
изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16013793ВН/10.06.2016 г., Общински съвет – Варна приема следното 
изменение в т. 3 „Учредяване на безвъзмездно право на ползване” на 
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост за 2016 г.”, а именно: 

Общински съвет – Варна допълва в имоти – общинска собственост, 
находящи се в гр. Варна: 



1. Гробищен парк „Аспарухово - 1“, включващ ПИ 10135.5506.484 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест. 
четиристотин осемдесет и четири), с площ 30 854 (тридесет хиляди 
осемстотин петдесет и четири) кв.м. и сграда с идентификатор 
10135.5506.484.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
шест.четиристотин осемдесет и четири.едно) със Застроена площ = 74 
(седемдесет и четири) кв.м., етажност: 1, предназначение: култова 
религиозна сграда, предмет на Акт за публична – общинска собственост № 
8563/17.08.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна с вх. рег. 
№ 19356/19.08.2015 г., Акт № 89, том L, дело № 10570. 

2. Гробищен парк „Аспарухово - 2  - Кантара“, включващ: 
2.1. ПИ 10135.5018.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди и 

осемнадесет.седем), с площ 6 429 (шест хиляди четиристотин двадесет и 
девет) кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. „Галата“, м. „Поряза“, предмет на 
Акт за общинска собственост № 3413/17.06.2005 г. вписан в Служба по 
вписванията с вх. рег. № 15724/28.06.2005 г., Акт № 182, том XLIX; 

2.2. ПИ 10135.5018.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди и 
осемнадесет.шест), с площ 6 427 (шест хиляди четиристотин двадесет и 
седем) кв.м., гр. Варна, кв. „Галата“, м. „Поряза“, предмет на Акт за 
общинска собственост № 3412/17.06.2005 г. вписан в Служба по 
вписванията с вх. рег. № 15743/28.06.2005 г., Акт № 197, том XLIX. 

3. Гробищен парк „Виница – 2“, включващ ПИ 10135.2043.284 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди четиридесет и три.двеста 
осемдесет и четири), с площ 30 740 (тридесет хиляди седемстотин и 
четиридесет) кв.м., с начин на трайно ползване: Гробищен парк, предмет 
на Акт за публична – общинска собственост № 6617/21.10.2011 г., вписан в 
Службата по вписванията с вх. рег. № 23711/24.10.2011 г., том LXVII, Акт 
№ 159, дело № 14362. 

4. Поземлен имот 000133 (нула нула нула сто тридесет и три), с 
площ 454 001 дка, находящ се в с. Тополи, представляващ гробище, 
предмет на Акт за публична – общинска собственост № 2766/05.08.2003 г., 
вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 15974/19.09.2003 г., том 
XLIX, № 116, дело № 11153. 

5. ПИ 10135.3516.174 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и шестнадесет.сто седемдесет и четири), с площ 233 042 (двеста 
тридесет и три хиляди и четиридесет и два) кв.м., находящ се в гр. Варна, 
ул. „Андрей Сахаров“ № 1, предмет на Акт за публична – общинска 
собственост № 6878/12.03.2012 г. вписан в Служба по вписванията с вх. 
рег. № 5101/13.03.2012 г., том XII, акт № 52. 

357-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39,  ал. 4 от 
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 6 Наредба 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 



РД16013793ВН/10.06.2016 г., Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване на „ОБРЕДИ“  ЕООД, ЕИК 103303562, със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 3, 
представлявано от Елица Пламенова Ботева, върху имоти –  общинска 
собственост, находящи се в гр. Варна:  

1. Гробищен парк „Аспарухово - 1“, включващ ПИ 10135.5506.484 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест. 
четиристотин осемдесет и четири), с площ 30 854 (тридесет хиляди 
осемстотин петдесет и четири) кв.м. и сграда с идентификатор 
10135.5506.484.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
шест.четиристотин осемдесет и четири.едно) със Застроена площ = 74 
(седемдесет и четири) кв.м., етажност: 1, предназначение: култова 
религиозна сграда, предмет на Акт за публична – общинска собственост № 
8563/17.08.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна с вх. рег. 
№ 19356/19.08.2015 г., Акт № 89, том L, дело № 10570. 

2. Гробищен парк „Аспарухово - 2  - Кантара“, включващ: 
2.1. ПИ 10135.5018.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди и 

осемнадесет.седем), с площ 6 429 (шест хиляди четиристотин двадесет и 
девет) кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. „Галата“, м. „Поряза“, предмет на 
Акт за общинска собственост № 3413/17.06.2005 г. вписан в Служба по 
вписванията с вх. рег. № 15724/28.06.2005 г., Акт № 182, том XLIX; 

2.2. ПИ 10135.5018.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди и 
осемнадесет.шест), с площ 6 427 (шест хиляди четиристотин двадесет и 
седем) кв.м., гр. Варна, кв. „Галата“, м. „Поряза“, предмет на Акт за 
общинска собственост № 3412/17.06.2005 г. вписан в Служба по 
вписванията с вх. рег. № 15743/28.06.2005 г., Акт № 197, том XLIX. 

3. Гробищен парк „Виница – 2“, включващ ПИ 10135.2043.284 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди четиридесет и три.двеста 
осемдесет и четири), с площ 30 740 (тридесет хиляди седемстотин и 
четиридесет) кв.м., с начин на трайно ползване: Гробищен парк, предмет 
на Акт за публична – общинска собственост № 6617/21.10.2011 г., вписан в 
Службата по вписванията с вх. рег. № 23711/24.10.2011 г., том LXVII, Акт 
№ 159, дело № 14362. 

4. Поземлен имот 000133 (нула нула нула сто тридесет и три), с 
площ 454.001 дка, находящ се в с. Тополи, представляващ гробище, 
предмет на Акт за публична – общинска собственост № 2766/05.08.2003 г., 
вписан в служба по вписванията с вх. рег. № 15974/19.09.2003 г., том 
XLIX, № 116, дело № 11153. 

5. ПИ 10135.3516.174 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и шестнадесет.сто седемдесет и четири), с площ 233 042 (двеста 
тридесет и три хиляди и четиридесет и два) кв.м., находящ се в гр. Варна, 
ул. „Андрей Сахаров“ № 1, предмет на Акт за публична – общинска 



собственост № 6878/12.03.2012 г. вписан в Служба по вписванията с вх. 
рег. № 5101/13.03.2012 г., том XII, акт № 52. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на „ОБРЕДИ“ ЕООД 
за срок от 10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна задължава Управителя на „Обреди“ ЕООД 
да предприеме действия за изработване на ПУП - ПРЗ, във връзка с начина 
на трайно ползване – „за гробищен парк“, за горепосочените имоти, за 
които липсва такъв. 

Общински съвет – Варна освобождава „Обреди“ ЕООД от заплащане 
на режийни разноски в полза на Община Варна, съгласно чл. 79, ал. 1 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

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 – 9/ 
 
 
 
 
 
358-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от 

Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 6 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и връзка с докладна от Елица Ботева – Управител на „Обреди“ 
ЕООД с рег. № ОСИСД16003009ВН-002ВН/22.06.2016 г., Общински съвет 
– Варна учредява безвъзмездно право на ползване на „Обреди“ ЕООД, 
ЕИК 103303562, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Крали 
Марко“ № 3, представлявано от Елица Пламенова Ботева, върху следните 
имоти –  общинска собственост, находящи се в гр. Варна:  

1. Гробищен парк „Аспарухово - 1“, включващ: 
1.2. ПИ 10135.5506.200 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 

петстотин и шест.двеста), с площ 541 (петстотин четиридесет и един) кв.м. 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 
ползване: за второстепенна улица, предмет на Акт за частна – общинска 
собственост № 7377/15.03.2013 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх. рег. № 5394/18.03.2013 г., Акт № 149, том XIII, дело № 2628. 

2. Гробищен парк „Виница – 1“ включващ: 
2.1. ПИ 10135.2520.6885 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 

петстотин и двадесет.шест хиляди осемстотин осемдесет и пет), с площ 
203 (двеста и три) кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, предмет на 



Акт за частна – общинска собственост № 9003/20.05.2016 г., вписан в 
Служба по вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 11549/26.05.2016 г., Акт № 
110, том XXX, дело № 6367; 

2.2. ПИ 10135.2520.6886 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и двадесет.шест хиляди осемстотин осемдесет и шест) с площ 
1 110 (хиляда сто и десет) кв.м. трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, предмет на 
Акт за частна – общинска собственост № 9002/20.05.2016 г., вписан в 
Служба по вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 11548/26.05.2016 г., Акт № 
152, том XXX, дело № 6412; 

2.3. ПИ 10135.2520.5862 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и двадесет.пет хиляди осемстотин шестдесет и две), с площ 890 
(осемстотин и деветдесет) кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без 
определено стопанско предназначение, предмет на Акт за частна – 
общинска собственост № 9004/20.05.2016 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 11550/26.05.2016 г., Акт № 177, том 
XXX, дело № 6441. 

3. Гробищен парк „Галата“, включващ: 
3.1. ПИ 10135.5010.98 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди и 

десет.деветдесет и осем), с площ с площ 3 150 (три хиляди сто и петдесет) 
кв.м. трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: за друг вид застрояване, предмет на Акт за частна – 
общинска собственост № 7502/29.07.2013 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 17082/30.07.2013 г., Акт № 100, том 
XLIV, дело № 9158. 

Безвъзмездното право на ползване се учредява на „Обреди“ ЕООД за 
срок от 10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна задължава Управителя на „Обреди“ ЕООД 
да предприеме действия за изработване на ПУП-ПРЗ, във връзка с начина 
на трайно ползване – „за гробищен парк“, за горепосочените имоти, за 
които липсва такъв. 

Общински съвет – Варна освобождава „Обреди“ ЕООД от заплащане 
на режийни разноски в полза на Община Варна, съгласно чл. 79, ал. 1 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 

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 – 9/ 
 
 



359-2. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и по предложение 
на кмета на Община Варна с рег. № РД16014424ВН/20.06.2016 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставен за 
безвъзмездно ползване на Община Варна товарен автомобил Форд 
транзит, дизел с peг. № В4906КТ, рама № 
WFOCXXGBVCSD51633/18.04.1995 г., собственост на „Жилфонд“ 
ЕООД, за срок от 5 години, като всички разходи по поддръжката и 
експлоатацията на автомобила са за сметка на Община Варна за срока на 
ползване. 

Общински съвет – Варна възлага на управителя на „Жилфонд“ 
ЕООД да сключи договор с кмета на Община Варна за предоставянето за 
безвъзмездно ползване на движимата вещ. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
360-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16007386МЛ-
003ВН/09.06.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
предоставен безвъзмездно за управление на район „Младост“ за нуждите 
на районната администрация имот-частна общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, жк „Трошево“, бул. „Владислав Варненчик“, бл. 47, 
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.3515.479.30.71 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и петнадесет.четиристотин седемдесет и 
девет.тридесет.седемдесет и едно), със застроена площ от 124,45 (сто 
двадесет и четири цяло и четиридесет и пет стотни) кв.м., разположен на 
първия етаж от тринадесететажен жилищен блок, предмет на Акт за 
общинска собственост № 1844/17.07.2000 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 – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 8/ 
 
 



361-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост, и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД16014548ВН/22.06.2016 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г.”: Допълва раздел 
ІІ. „Имоти, които Община Варна ще предложи за предоставяне под наем, 
продажба, учредяване на вещни права и предоставяне на концесия“, т. 3.1. 
„Предоставяне безвъзмездно за управление“ със следния имот: 

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.7, 
бул. „Съборни“ № 24. 

361-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във 
връзка с реализиране на проект ВG161PО001-1,5.03-0002 „Интегриран 
градски транспорт на гр. Варна“, по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ ВG161PО001/1,5-03/2011 „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“ на оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 
2013 г. и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16014548ВН/22.06.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се 
предостави безвъзмездно за управление на Общинско предприятие 
„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 
движение“ (ТАСРУД), за срок от 5 (пет) години, обект с обществено-
обслужващо  предназначение – „Център за управление на масовия градски 
обществен транспорт“, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1504.84.1.7, със застроена площ от 332,47 (триста 
тридесет и две цяло четиридесет и седем стотни) кв.м., както и 55,10 кв.м. 
от общите части, в сграда с идентификатор 10135.1504.84.1, разположена в 
ПИ 10135.15094.84, бул. „Съборни“ № 24, гр. Варна, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж няма, под обекта: 
10135.1504.84.1.6; над обекта: 10135.1504.84.1.8. 

За самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.7 е 
съставен Акт за частна общинска собственост № 6821/13.02.2012 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключване на договор за предоставяне 
безвъзмездно за  управление на Общинско предприятие „Транспорт и 
автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ на 
гореописания самостоятелен обект в сграда, както и осъществяването на 
всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 8/ 



362-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 
от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № АУ043232ВН-012ВН/21.06.2016 г., Общински 
съвет – Варна допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2016 г.”, приета с Решение № 95-2 по 
Протокол № 5/27.01.2016 г. на Общински съвет – Варна, като към точка 
2.3. „Имоти – частна общинска собственост, предвидени за продажба на 
земя по чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост“, се включва 
следния имот: 

№ Адрес АОС 
1 гр. Варна, ул. „Роза“ № 29, ПИ 10135.2553.226, 

с площ 549 кв.м. 
7928/2014 г. 

362-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ043232ВН-
012ВН/21.06.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Роза” № 29, представляващ ПИ 
10135.2553.226 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и три.двеста двадесет и шест), с площ от 549 (петстотин 
четиридесет и девет) кв.м., съгласно последно изменение на кадастралната 
карта със Заповед № 18-6699-28.08.2015 г. на Началник на Служба по 
геодезия, картография и кадастър - гр. Варна, при граници на имота: ПИ 
10135.2553.770, ПИ 10135.2553.227, ПИ 10135.2553.73, ПИ 10135.2553.769, 
ПИ 10135.2553.768, ПИ 10135.2553.774, в размер на 223 660 (двеста 
двадесет и три хиляди шестстотин и шестдесет) лева, без включен ДДС. 

Пазарната стойност на 1,00 (един) кв.м. е в размер на 407,40 
(четиристотин и седем лева и четиридесет стотинки) лева, без включен 
ДДС. 

Продажбата да се извърши на горепосочената цена, която да бъде 
заплатена от „Перфект Инвест“ ООД. 

За имота – частна общинска собственост има съставен акт за 
общинска собственост № 7928/05.09.2014 г., вписан в Служба по 
вписванията – Варна с вх. рег. № 20192/12.09.2014 г., акт № 188, том LІІ, 
дело № 10948. 

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 – 42, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 



363-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 
от Закона за общинската собственост, а именно: продажба на недвижим 
имот частна общинска собственост, представляващ 274 кв.м. идеални 
части от УПИ V-306,419, кв. 26, с административен адрес с. Каменар, ул. 
„Момина сълза“ № 10, 12, при граници на имота: улица, улица, УПИ VI-
общ., УПИ IV-417,418 на Асен Антоанетов Исмаилов, чрез неговата майка 
и законен представител Антоанета Исмаилова Хюсеинова и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ072285ВН-
001ВН/22.06.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена пазарна 
стойност на гореописания имот в размер на 2 460 лева, без ДДС, при 
пазарна стойност на 1 м2  в размер на 8,98 лева, без ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 7895/18.08.2014 г., вписан в Служба вписвания - гр. Варна 
на 18.08.2014 г. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
364-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  и съгласно Раздел 

IV, чл. 2 от договор № Д12001527ВН/14.12.2012 г. и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД16014547ВН/22.06.2016 г., Общински 
съвет – Варна прекратява действието на договор № 
Д12001527ВН/14.12.2012 г., сключен между Община Варна и Сдружение 
„Международен черноморски клуб“, ЕИК 813096332, вписано в 
Регистъра за сдружения с нестопанска цел воден във Варненски Окръжен 
съд под № 13, том/стр. 6/47 по фирмено дело № 7702/1993 г. за 
безвъзмездно право на ползване на имот - частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Генерал Скобелев“ № 8, представляващ офис 
№ 4 (четири), разположен на първи етаж на масивна 6-етажна жилищна 
сграда, състоящ се от две помещения, изолационно антре и тоалет с обща 
застроена площ от 45,12 (четиридесет и пет цяло и дванадесет стотни) 
кв.м., предмет на Акт за общинска собственост № 2621/12.03.2004 г., 
вписан в Службата по вписванията - гр. Варна с вх. рег. № 5908/06.04.04 г., 
Акт № 188, том XVIII, д. 4188. 



/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
365-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от 

Административно – процесуален кодекс и във връзка с писмо от Петя 
Енева - директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ с рег. № ОС16000444ВН/25.05.2016 г., Общински 
съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа грешка в 
решение № 265-7(8)/11.05.2016 г. на Общински съвет – Варна, както 
следва: 

Текста: „За имота има съставен Акт за частна - общинска 
собственост № 7057/24.08.2012 г.“, да се чете: „За имота има съставен Акт 
за частна - общинска собственост № 5929/25.11.2009 г.“ 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 
 
366-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16012759ВН-
001ВН/21.06.2016 г.,  Общински съвет – Варна изменя свое решение № 
223-6(7)/20.04.2016 г., както следва: 

366-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост, във връзка чл. 15, ал. 2 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16012759ВН-
001ВН/21.06.2016 г., Общински съвет – Варна учредява на Дирекция 
„СПОРТ“ при Община Варна безвъзмездно право на управление, 
върху част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
бул. „Христо Ботев“ № 1 (едно), представляващ двуетажна сграда с 
идентификатор 10135.1506.36.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и шест.тридесет и шест.едно), със застроена площ = 646 
(шестстотин четиридесет и шест) кв.м., а именно: помещения (офис на 
домакина, № 8, № 9, № 11, № 12, № 13) разположени на втори етаж от 
сградата с обща площ 71,21 (седемдесет и едно цяло и двадесет и една 
стотни) кв.м., предмет на Акт за общинска собственост № 8740/08.11.2015 



г., вписан  в Служба по вписванията – Варна на 13.11.2015 г., том LXIX, 
вх. рег. № 26633. 

Безвъзмездното управление се учредява на Дирекция „Спорт“ 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. 

366-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1, т. 8 
от Закона за общинската собственост, по реда на чл. 15, ал. 2 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
във връзка с корекция на решение № 223-6(7)/20.04.2016 г. на Общински 
съвет – Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16012759ВН-001ВН/21.06.2016 г., Общински съвет – Варна  дава 
съгласие за подписване на Анекс към Договор № Д16000646ВН/20.05.2016 
г. за безвъзмездно управление сключен между кмета на Община Варна и 
ОП „СПОРТ – ВАРНА“, като в Раздел I „Предмет на договора“, текста в т. 
1 придобива следния вид: 

„Община Варна предоставя на Общинско предприятие „Спорт –
Варна“, създадено с Решение № 1396-3 по Протокол № 29 от проведено 
заседание на Общински съвет – Варна на 12.03.2014 г. за безвъзмездно 
управление част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, бул. „Христо Ботев“ № 1 (едно), представляващ двуетажна сграда с 
идентификатор 10135.1506.36.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и шест.тридесет и шест.едно), със застроена площ = 646 
(шестстотин четиридесет и шест) кв.м., а именно: помещения разположени 
на първия етаж от сградата с обща площ 521,58 (петстотин двадесет и едно 
цяло и петдесет и осем стотни) кв.м., предмет на Акт за общинска 
собственост № 8740/08.11.2015 г., вписан  в Служба по вписванията – 
Варна на 13.11.2015 г., том LXIX, вх. рег. № 26633. 

Всички останали клаузи по Договор рег. № Д16000646ВН/20.05.2016 
г. остават в сила. 

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 – 7/ 
 
 
 
 
367-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ019230ВН-



005ВН/24.06.2016 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 75 (седемдесет и пет) кв.м. идеални части от 
ПИ 10135.3513.1894 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и тринадесет.хиляда осемстотин деветдесет и четири), целия с 
площ 759 (седемстотин петдесет и девет) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. 
„Чинар“ № 40-42 (четиридесет – четиридесет и две), при граници на 
имота: ПИ 10135.3513.333, ПИ 10135.3513.399 и ПИ 10135.3513.402, в 
размер на 16 280 (шестнадесет хиляди двеста и осемдесет) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 (един) кв.м. възлизаща 
на 217,07 (двеста и седемнадесет лева и седем стотинки) лева. 

367-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ019230ВН-005ВН/24.06.2016 г., Общински съвет – Варна реши да 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга 
страна – „Ива 95“ ЕООД, Атанас Василев Атанасов, Николай Василев 
Атанасов, Добринка Йорданова Петкова, Йордан Добрев Кателиев и 
Стайка Стоянова Кателиева, Снежана Йорданова Великова и Георги 
Великов Великов, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ 75 (седемдесет и пет) кв.м. идеални части от 
ПИ 10135.3513.1894 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и тринадесет.хиляда осемстотин деветдесет и четири), целия с 
площ 759 (седемстотин петдесет и девет) кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. 
„Чинар“ № 40-42 (четиридесет – четиридесет и две), при граници на 
имота: ПИ 10135.3513.333, ПИ 10135.3513.399 и ПИ 10135.3513.402, при 
следните квоти и пазарни цени:   

 1. „Ива 95“ ЕООД – 20,45 (двадесет цяло и четиридесет и пет 
стотни) кв.м. идеални части от имота на пазарна цена 4 439 (четири хиляди 
четиристотин тридесет и девет) лева, без включен ДДС; 

2. Атанас Василев Атанасов – 10,11 (десет цяло и единадесет стотни) 
кв.м. идеални части от имота на пазарна цена 2 194,54 (две хиляди сто 
деветдесет и четири лева и петдесет и четири стотинки) лева, без включен 
ДДС; 

3. Николай Василев Атанасов – 10,11 (десет цяло и единадесет 
стотни) кв.м. идеални части от имота на пазарна цена 2 194,54 (две хиляди 
сто деветдесет и четири лева и петдесет и четири стотинки) лева, без 
включен ДДС; 

4. Добринка Йорданова Петкова – 12,83 (дванадесет цяло и 
осемдесет и три стотни) кв. м. идеални части от имота на пазарна цена 2 
785 (две хиляди седемстотин осемдесет и пет) лева, без включен ДДС; 



5. Йордан и Стайка Кателиеви – 10,55 (десет цяло и петдесет и пет 
стотни) кв.м. идеални части от имота на пазарна цена 2 290 (две хиляди 
двеста и деветдесет) лева, без включен ДДС; 

6. Снежана Йорданова Великова – 10,73 (десет цяло и седемдесет и 
три стотни) кв. м. идеални части от имота на пазарна цена 2 329,16 (две 
хиляди триста двадесет и девет лева и шестнадесет стотинки) лева, без 
включен ДДС; 

7. Георги Великов Великов – 0,22 (нула цяло и двадесет и две 
стотни) кв.м. идеални части от имота на пазарна цена 47,76 (четиридесет и 
седем лева и седемдесет и шест стотинки) лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Aкт за частна общинска 
собственост № 8255/24.03.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна на 30.03.2015 г., вх. рег. № 6807, акт № 84, том XVII, дело № 6807. 

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 – 40, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
 
 
 368-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД15013295ВН-
006ВН/24.06.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарните оценки, 
изготвени от независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за 
независимите оценители, във връзка със сключване на предварителен 
договор по чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията, на 126 (сто 
двадесет и шест) кв.м. от поземлен имот с идентификатор 10135.2515.9728, 
в размер на 23 814 лв. /двадесет и три хиляди осемстотин и четиринадесет 
лева/, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. - 189 лв. /сто осемдесет и 
девет лева/ и на 117 (сто и седемнадесет) кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 10135.2515.3430, в размер на 22 113 лв. /двадесет и две 
хиляди сто и тринадесет лева/ при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. – 189 
лв. /сто осемдесет и девет лева/.  

368-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 34, ал. 1и ал. 4 от Закона 
за общинската собственост, във връзка с чл. 34 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 



изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2016 г.” и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД15013295ВН-006ВН/24.06.2016 г., Общински съвет –
Варна упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен 
договор за прехвърляне право на собственост като: 

1. Община Варна ще прехвърли в собственост на „ВИЛЛА 
ЕВЕЛИНА“ ЕООД, представлявано от Виктор Губачев, 126 (сто двадесет и 
шест) кв.м. от поземлен имот с идентификатор 10135.2515.9728, целият с 
площ 145 (сто четиридесет и пет) кв.м., по Кадастрална карта и 
Кадастрален регистър на гр. Варна, с начин на трайно ползване „за 
второстепенна улица” - общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 
2 от Закона за общинската собственост, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от 
Преходните и заключителни разпоредби на ЗМСМА, непопадащи в улична 
регулация, съгласно ПУП-ПУР на селищно образувание „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, придадени към проектен УПИ 
ХХ-3430,9728 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на селищно образувание 
„Ален мак“, гр. Варна, съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ, приет 
с решение по т. 4, протокол № 35/29.09.2015 г. на Експертен съвет по 
устройство на територията при Община Варна, по одобрената по т. І 
пазарна оценка. 

2. „ВИЛЛА ЕВЕЛИНА“ ЕООД, представлявано от Виктор Губачев 
ще прехвърли в собственост на Община Варна, 117 (сто и седемнадесет) 
кв.м. от собствения си недвижим имот, придобит на основание  нот. акт № 
14, том І, рег. № 156, дело № 12 от 2014 г., представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2515.3430, по Кадастрална карта и Кадастрален 
регистър на гр. Варна, целият с площ 399 кв.м., попадащи в улична 
регулация, съгласно  ПУП - ПУР на селищно образувание „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 ще се придадат  към  
ПИ 10135.2515.9532, с начин на трайно ползване „за второстепенна 
улица“, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще 
се извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите 
в размер на 1 701 лв. /хиляда седемстотин и един лева/ следва да се плати в 
полза на Община Варна от „ВИЛЛА ЕВЕЛИНА“ ЕООД. 

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ ХХ-3430,9728 „за жил. стр.“, кв. 19, по плана на селищно 
образувание „Ален мак“. 

5. В случай, че заповедта за одобряване 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 
„ВИЛЛА ЕВЕЛИНА“ ЕООД, представлявано от Виктор Губачев. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 1, въздържали се – 6, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
369-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № ОСИСД15001845ВН-
009ВН/24.06.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарните оценки, 
изготвени от независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за 
независимите оценители, във връзка със сключване на предварителен 
договор по чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията, съответно: 

- на 139 /сто тридесет и девет/ кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 10135.5404.4402 в размер на 4 016 лв. /четири хиляди и 
шестнадесет лева/, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. - 28,89 лв. 
/двадесет и осем лева и осемдесет и девет стотинки/; 

- на 37 (тридесет и седем) кв.м. от поземлен имот с идентификатор 
10135.5404.3855, в размер на 1 070 лв. (хиляда и седемдесет лева) при 
пазарна стойност на 1 (един) кв.м. – 28,92 лв. /двадесет и осем лева 
деветдесет и две стотинки/. 

369-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закон 
за общинската собственост, във връзка с чл. 34 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2016 г.” и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № ОСИСД15001845ВН-009ВН/24.06.2016 г., Общински съвет 
– Варна упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен 
договор за прехвърляне право на собственост като: 

1. Община  Варна ще прехвърли в собственост на Наталия 
Панайотова Неделчева, 139 (сто тридесет и девет) кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 10135.5404.4402, целият с площ 143 кв.м., по Кадастрална 
карта и Кадастрален регистър на гр. Варна – частна общинска собственост, 



предмет на Акт за общинска собственост № 8470/02.06.2015 г., придадени 
към проектен УПИ ХХІ-3855,4402, кв. 40, по плана на „Боровец-юг“, 
съгласно проект за изменение на ПУП - ПРЗ, приет с решение по т. 25, 
протокол № 36/06.10.2015 г. на Експертен съвет по устройство на 
територията при Община Варна, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

2. Наталия Панайотова Неделчева ще прехвърли в собственост на 
Община Варна, 37 (тридесет и седем) кв.м. от собствения си недвижим 
имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5404.3855, 
целият с площ  739 кв.м.,  придобит на  основание  нотариален акт № 10,  
том XLІ, дело № 18914 от 1994 г., заповед за придобиване право на 
собственост № Г-ПР-258/03.08.2009 г., изменена със заповед № Г-ПР-
341/18.09.2009 г. на кмета на район „Аспарухово“ и нотариален акт № 175, 
том ІV, рег. № 8543, дело № 761 от 2010 г., попадащи в улична регулация, 
съгласно  ПУП-ПУР на селищно образувание „Боровец-юг“, гр. Варна, 
одобрен с решение № 2134-8(21)/24.03.2010 г. на Общински съвет – Варна, 
които се придават към поземлен имот с идентификатор 10135.5404.9753, с 
начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, по одобрената по-горе 
пазарна оценка. 

3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще 
се извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите 
в размер на 2 946 лв. /две хиляди деветстотин четиридесет  и шест лева/ 
следва да се плати в полза на Община Варна от Наталия Панайотова 
Неделчева. 

4. 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 ХХІ-3855,4402, кв. 40, по плана на „Боровец-юг“. 

5. В случай, че заповедта за одобряване 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 
Наталия Панайотова Неделчева. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 1, въздържали се – 6, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 



370-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, т. 2 
от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД16006238ВН-004ВН/24.06.2016 г., Общински 
съвет – Варна допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с       

имоти – общинска собственост за 2016 г.”, както следва: към раздел 
ІІ, точка 5. „Прехвърляне право на собственост по чл. 15 от Закона за 
устройство на територията ”, се добавя следния текст: 
№ по 
ред Номера на имотите, местонахождение 

1. 

14 кв.м. от ПИ 10135.2515.9568 придаваеми към проектен УПИ 
ХХІІ-992, кв. 52, по плана на селищно образувание „Ален мак“, 

гр. Варна и  
5 кв.м. от ПИ 10135.2515.992, придаваеми към улична регулация 

370-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от Закон за общинската собственост, и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16006238ВН-
004ВН/24.06.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарните оценки, 
изготвени от независим оценител, отговарящ на изискванията на Закона за 
независимите оценители, във връзка със сключване на  предварителен 
договор по чл. 15, ал. 3 от Закон за устройство на територията, на 14 
(четиринадесет) кв.м. от ПИ 10135.2515.9568, в размер на 1 500 лв. /хиляда 
и петстотин лева/, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. – 107,14 лв. /сто и 
седем лева и четиринадесет стотинки/ и на 5 (пет) кв.м. от ПИ 
10135.2515.992, в размер на 500 лв. /петстотин лева/ при пазарна стойност 
на 1 (един) кв.м. – 100 лв. /сто лева/. 

370-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от Закон за устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закон за 
общинската собственост, във връзка с чл. 34 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2016 г.” и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД16006238ВН-004ВН/24.06.2016 г., Общински съвет –
Варна упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен 
договор за прехвърляне право на собственост като: 

1. Община Варна ще прехвърли в собственост на Бойчо Бойчев, 14 
(четиринадесет) кв.м. от ПИ 10135.2515.9568, целият с площ 1 568 (хиляда 
петстотин шестдесет и осем) кв.м., по Кадастрална карта и Кадастрален 
регистър на гр. Варна, с начин на трайно ползване „за второстепенна 
улица“ - общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закон за 
общинската собственост, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от Преходни и 
заключителни разпоредби на ЗМСМА, непопадащи в улична регулация по 
ПУП-ПУР на селищно образувание „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 ХХІІ-992, 
кв. 52, по плана на селищно образувание „Ален мак“, гр. Варна, съгласно 
проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с решение по т. 7 от протокол № 
7/23.02.2016 г. на Експертен съвет по устройство на територията при 
Община Варна, по одобрената по - горе пазарна оценка.  

2. Бойчо Бойчев ще прехвърли в собственост на Община Варна 5 
(пет) кв.м. от собствения си недвижим имот, придобит на основание 
нотариален акт № 166, т. VІ, рег. № 7991, дело № 844/2015 г., 
представляващ ПИ 10135.2515.992, целият с площ 540 (петстотин и 
четиридесет) кв.м., попадащи в уличната регулация по ПУП-ПУР на 
селищно образувание „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 ще се придадат към ПИ 10135.2515.9568, с начин на трайно 
ползване „за второстепенна улица“, по одобрената по т. ІІ пазарна оценка.   

3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще 
се извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите 
в размер на 1 000 лв. (хиляда лева) следва да се заплати в полза на Община 
Варна от Бойчо Бойчев. 

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ ХХІІ-992, кв. 52, по плана на селищно образувание „Ален мак“, гр. 
Варна. 

5. В случай, че заповедта за одобряване 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 
Бойчо Бойчев. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 1, въздържали се – 6, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
371-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъде извършена продажба на поземлени 
имоти – частна общинска собственост, върху която са били законно 



изградени сгради, съборени вследствие на бедствието в кв. „Аспарухово“, 
гр. Варна от 19.06.2014 г., и която земя не попада в обхвата на ПУП-ПР - 
план-извадки, одобрени с решение № 239-8(7)/20.04.2016 г. и решение № 
237-8(7)/20.04.2016 г. на Общински съвет – Варна, както и на други 
инфраструктурни мероприятия с публичен характер, при цена, формирана 
от данъчната оценка на поземления имот. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 1, въздържали се – 10, отсъстват – 7/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



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 
№ 9 

от заседание, проведено на 28.06.2016 г. 
по точка  трета от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно: 
(1) – одобряване на текст на проект за Съвместно споразумение 

между водещия партньор и партньорите по проекта „Интерактивни 
градове“ на ОП УРБАК и упълномощаване на кмета на Община Варна да 
го подпише. 

(2) – одобряване на проект на допълнително споразумение към 
Споразумението за сътрудничество с „Водоснабдяване и канализация – 
Варна“ ООД във връзка с изпълнение на проект „Подготовка и 
изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни 
води в агломерация кк „Златни пясъци“, Община Варна“ по ОП 
„Околна среда 2014 - 2020 г.“ процедура № BG16М1ОР002-1.005 „Втора 
фаза на проекти за изграждане на Водоснабдителна и канализационна 
инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по оперативна програма 
„Околна среда 2007 - 2013 г.“ и упълномощаване кмета на Община Варна 
да го подпише. 

(3) – даване на съгласие Община Варна да участва в учредяването на 
Организация за управлението на Варненски черноморски 
туристически район.  

   
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 

 
 

 Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
372-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 и чл. 59 - 61 от 

ЗМСМА и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД16013673ВН/09.06.2016 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Одобрява текста на проекта за Съвместно споразумение между 
водещия партньор и партньорите по проекта „Интерактивни градове“ на 
Оперативна програма УРБАКТ III; 



2. В изпълнение на т. 1 от настоящото решението, Общински съвет – 
Варна упълномощава кмета на Община Варна да подпише Съвместно 
споразумение между водещия партньор и партньорите по проекта 
„Интерактивни градове“ на Оперативна програма УРБАКТ III, приложено 
към настоящото решение. 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
373-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във 

връзка с одобрена от Министъра на Министерството на околната среда и 
водите процедура № BG16М1ОР002 - 1.005 „Втора фаза на проекти за 
изграждане на Водоснабдителна и канализационна инфраструктура, чието 
изпълнение е стартирало по оперативна програма „Околна среда 2007 – 
2013 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна рег. № РД11- 
2600/104/17.06.2016 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Одобрява проекта на допълнителното споразумение към 
Споразумението за сътрудничество с „Водоснабдяване и канализация 
– Варна“ ООД, във връзка с проектното предложение по оперативна 
програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за фаза две по процедура № 
BG16М1ОР002 - 1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на 
Водоснабдителна и канализационна инфраструктура, чието изпълнение е 
стартирало по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г“. 

2. Дава съгласие кмета на Община Варна да подпише допълнително 
споразумение към Споразумението за сътрудничество с „Водоснабдяване и 
канализация – Варна“ ООД, във връзка с проектното предложение по 
оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за фаза две по 
процедура № BG16М1ОР002 - 1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане 
на Водоснабдителна и канализационна инфраструктура, чието изпълнение 
е стартирало по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, 
приложено към настоящото решение. 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 



решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/ 
 
 
 
 
 
374-3. На основание чл. 21, ал.1, т. 15 и във връзка с чл. 59 от 

ЗМСМА и чл. 17, ал. 3 от Закона за туризма, Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Общински съвет – Варна дава съгласие за участие на Община 
Варна в Учредителен комитет, във връзка с туристическото райониране 
на България и предприемане на последващи действия при създаване на 
Варненски черноморски туристически район. 

2. Делегира правата на кмета на Община Варна за определяне на 
представител на Община Варна, във връзка с подготовката и учредяването 
на Организация за управлението на Варненски черноморски туристически 
район. 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 18/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
 



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 
№ 9 

от заседание, проведено на 28.06.2016 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Финанси и бюджет“ относно: 
 
(1) – изменение на Приложение № 2 към Наредбата за 

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

(2) – увеличаване числеността на Общинско предприятие 
„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 
движение“.    

(3) – утвърждаване на извършените разходи за командировки в 
страната на кмета на Община Варна. 

(4) – отпускане на финансови средства за покриване на разходи на 
дежурен (неотложен) кабинет на „Диагностично – консултативен център 
Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД. 

(5) – отпускане на финансови средства за покриване на разходи по 
реализиране на програмата „Лечение с метадон на лица, зависими към 
опиоди“ изпълнявана от „Амбулатория групова практика - 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – 
Варна“ ЕООД.  

(6) – отпускане на финансови средства за ремонт на оптичен 
кохерентен томограф за нуждите на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение - Варна“ ЕООД.  

(7) – отпускане на финансови средства на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания –
Варна“ ЕООД. 

(8) – даване на съгласие за закупуване и предоставяне безвъзмездно 
на  пожарникарски ръкавици за нуждите на РД „Пожарна безопасност и 
защита на населението“.  

(9) – даване на съгласие за съфинансиране на проект на Община 
Варна по процедура: „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по 
Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., Приоритетна 
ос 8 „Техническа помощ“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. 



(10) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор 
в проектно предложение „Просперитет чрез иновации и насърчаване на 
Устойчиви планове за градска мобилност“, с акроним: PROSPERITY по 
програма Хоризонт 2020 г. 

 
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“ 

        
 
Общински съвет – Варна прие следните 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
375-4. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7, т. 23, и ал. 2 от 

ЗМСМА, и по предложения от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16011904ВН/19.05.2016 г. и № РД16013405ВН/07.06.2016 г., Общински 
съвет - Варна реши: 

- Отменя т. 13.9 „Цените за почасово ползване от спортни 
организации на имоти със спортно предназначение - общинска 
собственост, се определят в зависимост от функционалното им 
предназначение“ от Раздел XIII „Други услуги, невключени в раздели І до 
ХІІ“ от Приложение № 2 към Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна и създава нова т. 13.9, съгласно приложения към 
настоящото решение.  

- Отменя т. 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.18 и 13.19 от 
Приложение № 2 към Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/ 
 
 
 
 
376-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 

от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна рег. № РД16013996ВН/15.06.2016 г., Общински съвет – 
Варна увеличава числеността на Общинско предприятие „Транспорт и 
автоматизирана система за регулиране на уличното движение“ с 73 
щатни бройки, както следва: 

- Счетоводител – 1/една/ щатна бройка; 
- Касиер, счетоводство – 1 /една/ щатна бройка; 
- Специалист ТРЗ - 1 /една/ щатна бройка; 



- Завеждащ административна служба ИНКАСО - 1 /една/ щатна 
бройка; 

- Инкасатор, плащания – 17 /седемнадесет/ щатни бройки; 
- Продавач, билети и карти – 16 /шестнадесет/ щатни бройки; 
- Организатор автомобилен транспорт – 3 /три/ щатни бройки; 
- Отчетник планиране на материали - 5 /пет/ щатни бройки; 
- Специалист контрол на документи – 5 /пет/ щатни бройки; 
- Механик, поддържащ електронна апаратура – 6 /шест/ щатни 

бройки; 
- Инженер електроник – 4 /четири/ щатни бройки; 
- Техник електронна техника – 7 /седем/ щатни бройки; 
- Системен администратор – 5 /пет/ щатни бройки; 
- Ръководител техническа поддръжка – 1 /една/ щатна бройка. 
Увеличаването на длъжностите в Общинско предприятие 

„Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното 
движение“ е отразено в длъжностно разписание, съгласно приложение 
към настоящото решение, като финансирането е осигурено от бюджета на 
общинското предприятие. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
 
377-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и  чл. 8, т. 4 от 

Раздел II от Наредбата за командировките в страната, във връзка с писмо 
от кмета на Община Варна с изх. № РД16013414ВН/07.06.2016 г., 
Общински съвет – Варна утвърждава извършения разход за 
командировки в страната с въздушен транспорт на кмета на Община 
Варна в размер на 273.73 лв. /двеста седемдесет и три лева и седемдесет и 
три стотинки/ за периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 
378-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2, т. 6 

от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Варна дава съгласие 
да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 25 757,64 лв. (двадесет 
и пет хиляди седемстотин петдесет и седем лева и шестдесет и четири 



стотинки)  на „Диагностично – консултативен център Св. Иван Рилски 
– Аспарухово – Варна“ ЕООД за покриване на разходи на дежурен 
(неотложен) кабинет. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“ от бюджета на Община Варна за 2016 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 1, въздържали се – 3, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 

379-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 1 от 
Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат отпуснати финансови средства за покриване на разходите по 
реализиране на програмата „Лечение с метадон на лица, зависими към 
опиоди“, изпълнявана от „Амбулатория – групова практика на 
специализирана медицинска помощ – Център за психично здраве – 
Варна“ ЕООД, общо в размер на 26 094,86 лв. (двадесет и шест хиляди 
деветдесет и четири лева и осемдесет и шест стотинки), от които за 
периода от 01.01.2016 г. до 18.04.2016 г. – 18 783,43 лв. и от 19.04.2016 г. 
до 20.06.2016 г. – 7 311.43 лв.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“ от бюджета на Община Варна за 2016 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
380-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2 от 

Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер на 19 122 лв. (деветнадесет 
хиляди сто двадесет и два лева) на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение - Варна“ ЕООД за ремонт на оптичен 
кохерентен томограф модел Topcon 3D OCT – 2000 със смяна на 
процесорен модул и инициализиращ софтуер. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“ от бюджета на Община Варна за 2016 г. 

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



381-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 100, ал. 2, т. 4 
от Закона за лечебните заведения и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните 
финанси, изпълнително дело № 2015711400016 и по предложение от 
Станислав Иванов-общински съветник с рег. № ОС16000489ВН/17.06.2016 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови 
средства в размер до 190 000 лв. (сто и деветдесет хиляди лева) и да бъдат 
преведени по банковата сметка на частен съдебен изпълнител – Даниела 
Петрова-Янкова за изплащане на задължения с лихвите на 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-
фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД по изпълнително дело № 
20157110400016 за финансово оздравяване на лечебното заведение.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“ от бюджета на Община Варна за 2016 г. 

1. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда.   

381-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 51, ал. 
8 от Закона за общинската собственост, чл. 137, ал. 1, т. 4, чл. 147, ал. 2 и 
чл. 149, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 4 от 
„Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества” и по 
предложение на Красен Иванов - общински съветник, Общински съвет – 
Варна взе следните решения: 

1. Намалява капитала на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД, ЕИК 
000090147, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Мануш 
Войвода“ № 11а, като изважда от капитала на дружеството следният 
дълготраен материален актив: 

СГРАДА - ДИСПАНСЕР ЗА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - двуетажна 
сграда със застроена площ от 729 /седемстотин двадесет и девет/ кв.м. по 
предходен документ за собственост, която се състои от три взаимно 
свързани тела както следва: СГРАДА идентификатор 10135.71.132.1 /едно 
нула едно три пет точка седем едно точка едно три две точка едно/ със 
застроена площ от 189 /сто осемдесет и девет/ кв.м., брой етажи 2 /два/; 
СГРАДА идентификатор 10135.71.132.2 /едно нула едно три пет точка 
седем едно точка едно три две точка две/ със застроена площ от 397 
/триста деветдесет и седем/ кв.м., брой етажи 2 /два/; СГРАДА 
идентификатор 10135.71.132.3 /едно нула едно три пет точка седем едно 
точка едно три две точка три/ със застроена площ от 156 /сто петдесет и 
шест/ кв.м., брой етажи 2 /два/, които сгради са построени в недвижим 
имот, общинска собственост с кадастрален идентификатор 10135.71.132 
/едно нула едно три пет точка седем едно точка едно три две/ с площ от 



1924 /хиляда деветстотин двадесет и четири/ кв.м. по предходен документ, 
представляващ Парцел II /втори/ - Диспансер за белодробни болести, район 
12 /дванадесет/, в квартал 189 /сто осемдесет и девети/ по плана на гр. 
Варна одобрен със Заповед № Р - 40 от 14.03.2000 г. на кмета на Община 
Варна, а по скица с площ от 1901 /хиляда деветстотин и един/ кв.м., при 
граници: ул. „Наум“, ул. „Мануш Войвода“, парцел I за ел. подстанция, ул. 
„Велчова Завера“ парцел III за трафопост, а по скица: улица, улица, 
10135.71.131, улица, 10135.71.286.   

Сградата на поликлиниката съгласно Заповед № РД-2-50/04.08.2000 
г. на Министъра на здравеопазването и Инвентарна книга на 
дълготрайните активи е заведена счетоводно в „Специализирана болница 
за активно лечение по пневмо - фтизиатрични заболявания - Варна” ЕООД. 

Общата балансовата стойност на описаната сграда е в размер на 21 
068.13 лв. /двадесет и една хиляди, шестдесет и осем лева и тринадесет 
стотинки/, по счетоводен баланс на дружеството. 

Увеличава капитала на дружеството с парична вноска в размер на 
1.87лв. (един лев и осемдесет и седем стотинки) лева, внесена изцяло по 
сметка на дружеството от Община Варна, едноличен собственик на 
капитала. 

2. Променя капитала на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД от 117 000 
лв. /сто и седемнадесет хиляди лева/ на 95 930 /деветдесет и пет хиляди 
деветстотин и тридесет лева/, разпределен на 9 593/девет хиляди петстотин 
деветдесет и три/ дяла по 10 /десет/ лева. 

3. На основание чл. 150, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна задължава управителя на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД да обяви 
решението за промяна на капитала в Търговския регистър и предприеме 
всички последващи действия по изпълнение на решението на Общински 
съвет – Варна в срок до 15.07.2016г. 

4. На основание чл. 51, ал. 9 от Закона за общинската собственост, 
извадените от капитала на „Специализирана болница за активно лечение 
по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна“ ЕООД недвижимият имот, 
подробно описан в т. 1 от настоящото решение, придобиват статут на 
частна общинска собственост от влизане в сила на решението на 
Общински съвет – Варна. 

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

381-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 51, чл. 
137, ал. 1, т. 1 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 



капитала на търговските дружества и по предложение на Красен Иванов - 
общински съветник, Общински съвет – Варна реши: 

1. Изменя чл. 5 от Устава на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД, който 
следва да придобие следния вид: 

„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 95 930 (деветдесет   и 
пет хиляди деветстотин и тридесет лева/, разпределен на 9 593 /девет 
хиляди петстотин деветдесет и три/ дяла по 10 /десет/ лева. Капиталът на 
дружеството се записва по балансовата стойност на всички дълготрайни 
активи на имуществото, въз основа на което се образува по реда на чл. 38, 
ал. 2 от Закона за лечебните заведения. Дружеството се явява 
правоприемник и наследява активите и пасивите по баланса на Диспансер 
за белодробни болести – Варна.  

В капитала на дружеството се прави и парична вноска в размер на 
1.87 лв. /един лев и осемдесет и седем стотинки/, внесена изцяло по сметка 
на дружеството от Община Варна, едноличен собственик на капитала.”. 

2. Възлага на управителя на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД да 
предприеме всички необходими действия по изпълнението на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
 
382-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и по 

предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД16011236ВН-
001ВН/20.06.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
закупени и предоставени, безвъзмездно, 100 /сто/ чифта пожарникарски 
ръкавици на стойност до 9 000 /девет хиляди/ лева за нуждите на 
регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2016 
г. – функция „Отбрана и сигурност“, дейност „Други дейности по 
вътрешната сигурност“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 



383-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16014631ВН/22.06.2016 г., Общински съвет – Варна реши: 

- Дава съгласие за съфинансиране в размер до 173 806 лв. на проект 
„Бюджетна линия за Община Варна – бенефициент по Приоритетна ос 1 на 
ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.”, с който Община Варна ще 
кандидатства по процедура: BG16RFOP001 - 8.001 „Бюджетна линия за 39 
общини – бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж  
2014 – 2020 г.”, Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОП „Региони в 
растеж 2014 - 2020 г.“. Максималният размер на съфинансирането е за 
периода 2017 - 2023 г.;  

- След одобрение на проектното предложение на Община Варна по  
процедура: BG16RFOP001 - 8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – 
бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 
г.”, Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОП „Региони в растеж 2014 - 
2020 г.“ и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, 
Община Варна да осигурява средствата от бюджета на Община Варна за 
съответната година, съгласно графика за изпълнение на дейностите. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
 
384-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12, т. 23 и чл. 59 - 61 от 

ЗМСМА и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16014630ВН/22.06.2016 г., Общински съвет – Варна реши:   

1. Дава съгласие Община Варна да участва като партньор в проект 
PROSPERITY, по Програма Хоризонт 2020 г.  

2. Дава съгласие за финансирането на проект PROSPERITY, по 
Програма Хоризонт 2020 г., Община Варна да осигури средства от 
Общинския бюджет за съответната година за покриване на допустимите 
разходи, преди те да бъдат възстановени. 

3. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство по 
проект PROSPERITY по Програма Хоризонт 2020 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

4. В изпълнение на т. 3 от Решението, Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 
партньорство по проект PROSPERITY по Програма Хоризонт 2020 г. 

5. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 



решението по т. 4, поради защита на важни обществени интереси, а именно 
– кратките срокове за кандидатстване по проекта. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

 



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 

№ 9 
от заседание, проведено на 28.06.2016 г. 

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

„Социални дейности и жилищна политика“ относно: 
 
(1) – даване на съгласие за промяна вида на социалната услуга от 

„Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца от малцинствен 
произход, на „Център за обществена подкрепа“. 

(2) – даване на съгласие за разкриване на социална услуга „Център 
за обществена подкрепа“. 

(3) – даване на съгласие за увеличаване капацитета на „Център за 
социална рехабилитация и интеграция“ за деца с увреждания. 

(4) – даване на съгласие за увеличаване капацитета на „Център за 
социална рехабилитация и интеграция“ за деца с множество увреждания. 

(5) – даване на съгласие за разкриване на социална услуга „Център 
за социална рехабилитация и интеграция“ за деца с психични разстройства. 

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

(7) – създаване на Работна група с цел допълнение и изменение на 
Наредба за реда и условията за пътуване на преференциални цени в 
обществения транспорт на територията на Община Варна. 

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

(9) – избиране на членове на Съвета за сътрудничество по 
етническите и интеграционни въпроси. 

 
 

Докл.: д-р Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“ 
          
 

 Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
385-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 



1 и ал. 2, т. 6 и т. 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение от Иван Портних, кмет на Община Варна с 
рег. № РД16008787ВН/11.04.2016 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за промяна вида на социалната услуга от „Център за социална 
рехабилитация и интеграция“ за деца от малцинствен произход с 
капацитет 80 места, местна дейност, на „Център за обществена подкрепа“ с 
капацитет 80 места, местна дейност, реализирана на територията на 
Община Варна с целева група деца и семейства в риск, с адрес на 
предоставяне на социалната услуга: гр. Варна, ул. „Лерин“ № 10, считано 
от 01.09.2016 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 28, против – 2, въздържали се – 8, отсъстват – 13/ 
 
 
  
      
386-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 
1 и ал. 2, т. 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение от Иван Портних, кмет на Община Варна с 
рег. № РД16010669ВН/04.05.2016 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за разкриване на социална услуга „Център за обществена 
подкрепа“ с капацитет 80 места, делегирана от държавата дейност, 
реализирана на територията на Община Варна с целева група деца и 
семейства в риск, считано от 01.01.2017 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
387-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 
1 и ал. 2, т. 6 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение от Иван Портних, кмет на Община Варна с 
рег. № РД16008772ВН/11.04.2016 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за увеличаване капацитета на „Център за социална 
рехабилитация и интеграция“ с целева група деца с увреждания от 25 



места на 40 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.09.2016 
г.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
388-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 
1 и ал. 2, т. 6 и чл. 36 „В“, ал. 1, т. 1 и чл. 36 „В“, ал. 3 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение от Иван 
Портних, кмет на Община Варна с рег. № РД16008774ВН/11.04.2016 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за увеличаване капацитета на 
„Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца с множество 
увреждания от 30 места на 40 места, делегирана от държавата дейност, 
считано от 01.09.2016 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
389-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 
1 и ал. 2, т. 6 и чл. 36 „В“, ал. 1, т. 1 и чл. 36 „В“, ал. 3 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение от Иван 
Портних, кмет на Община Варна с рег. № РД16008784ВН/11.04.2016 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за разкриване на социална услуга 
„Център за социална рехабилитация и интеграция“ с целева група деца с 
психични разстройства, капацитет 20 места, делегирана от държавата 
дейност, с адрес на предоставяне на социалната услуга: гр. Варна, ул. 
„Мир“ № 18, считано от 01.09.2016 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
390-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 от 

Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за 



пенсиите и осигурителния стаж и по предложение от Иван Портних, кмет 
на Община Варна с рег. № РД16005755ВН-001ВН/11.04.2016 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Тереза Иванова 
Бояджиева от град Варна. 

390-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 
от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж и по предложение от Иван Портних, кмет 
на Община Варна с рег. № РД16010226ВН-001ВН/30.05.2016 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Христо Лъчезаров 
Лазаров от град Варна. 

390-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 
от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж и по предложение от Иван Портних, кмет 
на Община Варна с рег. № РД16010249ВН-001ВН/30.05.2016 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Ани Христова 
Костова от град Варна. 

390-5-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 
от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж и по предложение от Иван Портних, кмет 
на Община Варна с рег. № РД16010195ВН-001ВН/30.05.2016 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Теодор Тодоров 
Тодоров от град Варна. 

390-5-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 92 
от Кодекса за социално осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за 
пенсиите и осигурителния стаж и по предложение от Иван Портних, кмет 
на Община Варна с рег. № РД16011281ВН-001ВН/13.06.2016 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонална пенсия на децата Рита Страхилова 
Ангелова и Севдалина Страхилова Ангелова от с. Каменар, община 
Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 45, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 6/ 
 
 
 
 
 



391-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна създава Работна група с цел допълнение и 
изменение на Наредба за реда и условията за пътуване на преференциални 
цени в обществения транспорт на територията на Община Варна, в следния 
състав:  

1. Любомира Комитска – директор на дирекция „Социални 
дейности“ – председател на работната група; 

2. Лидия Маринова – председател на ПК „Социални дейности и 
жилищна политика“; 

3. Станислав Иванов – председател на ПК „Финанси и бюджет“; 
4. Добромир Джиков – председател на ПК „Транспорт“; 
5. Димитър Карбов – общински съветник, член на ПК „Транспорт“; 
6. Силвия Неделчева – юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно 

обслужване“; 
7. Нела Паскалева – главен инспектор „Обществен транспорт и 

комуникации“; 
8. Методи Андонов – председател на РСО - Варна, Съюз на слепите в 

България; 
9. Радка Атанасова Стойкова – координатор на Регионална 

организация – Варна на Съюз на глухите в България; 
10. Радко Радев – председател на „Дружество на инвалидите„ гр. 

Варна; 
11. Обретен Михов – председател на Дружество на хората с 

увреждания „Бриз“ – Варна. 
Работната група следва да представи отчет на следващото заседание 

на Общински съвет – Варна. 
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
392-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска еднократна 
финансова помощ в размер на 3 510 лв. /три хиляди петстотин и десет лева/ 
на лицето Таня Пенкова Петкова за закупуване на медицински 
консумативи за лечението й.  

392-5-1. 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 № 
106-3(5)/27.01.2016 г. и на база социален доклад по чл. 27 ППЗСП и по 
предложение на Коста Базитов, заместник - кмет на Община Варна с рег. 



№ ЗК16001223ВН/16.06.2016 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 – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
393-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

6, ал. 5, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Съвета за 
сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси в Община 
Варна и във връзка с писмо на Коста Базитов – заместник-кмет на Община 
Варна с рег. № ЗК16001290ВН/22.06.2016 г., Общински съвет – Варна 
избира за членове на Съвета за сътрудничество по етническите и 
интеграционни въпроси, следните общински съветници: 

- Надя Иванова Георгиева; 
- Сали Мустафа Исеин; 
- Ганчо Маринов Ганев. 
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 2, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

  



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 
№ 9 

от заседание, проведено на 28.06.2016 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване“ относно: 
(1) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по 

молби на граждани за лечение. 
(2) – освобождаване на управителя, избиране на временно 

изпълняващ длъжността управител и обявяване на конкурс за управител на 
„ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН 
РИЛСКИ – АСПАРУХОВО - ВАРНА” ЕООД. 

 
Докл.: доц. Антоанета Цветкова – Председател на 

ПК „Здравеопазване“ 
          
 
Общински съвет – Варна п рие следните 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
394-6. 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 писмо от Коста Базитов – заместник - 
кмет на Община Варна с рег. № ЗК16000812ВН/28.04.2016 г., Решение на  
Общински съвет – Варна № 106-3(5)/27.01.2016 г., и на база здравен статус, 
Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за лечение на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 44, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
 
 



395-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, 
във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник - кмет на Община Варна с 
рег. № ЗК16000812ВН/28.04.2016 г. и на база здравен статус, Общински 
съвет – Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, 
посочени в приложение  към настоящото решение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
 
396-6. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

137, ал. 1, т. 5, във връзка с чл. 147 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна освобождава управителя на „Диагностично – консултативен 
център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД, ЕИК 103517178, 
д-р Татяна Колева Аврамова, поради изтичане на срока на договора за 
възлагане на управлението на 26.04.2016 г. 

396-6-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 
5, във връзка с чл. 147 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
определя д-р Татяна Колева Аврамова за изпълняващ длъжността 
управител на „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски 
– Аспарухово – Варна“ ЕООД, ЕИК 103517178, за срок до назначаване на 
нов управител след проведен конкурс по реда на Наредба № 9/26.06.2000 
г., считано от датата на изтичане на договора за възлагане на управлението 
- 26.04.2016 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
397-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 

от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията 
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 22, ал. 1 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и след спазване на 
процедурата по чл. 66 и сл. от Административно-процесуалния кодекс, 
Общински съвет – Варна, като упражняващ правата на едноличен 
собственик на капитала, реши: 



1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично 
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебно 
заведение „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски 
– Аспарухово – Варна“ ЕООД, ЕИК 103517178.  

 
2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на 

чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения, както 
следва:  

 
І етап - проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания към кандидатите;  
ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  
ІІІ етап - събеседване с кандидатите. 
 
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на 

следните изисквания: 
а) притежават образователно - квалификационна степен „магистър“ 

по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или притежават 
образователно – квалификационна степен „магистър“ по икономика и 
управление, с призната специалност по медицинска информатика и 
здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;  

б) кандидатите, притежаващи образователно – квалификационна 
степен „магистър“ по медицина, да имат придобита основна специалност; 

в) имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или съответно 
икономист; 

г) не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 
престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

 
4. В 30 - дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 

кандидатите да представят в дирекция „Канцелария на Общинския съвет“, 
стая 311 в Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, при 
началник отдел „Канцелария на Общински съвет“ следните документи: 

- заявление за участие в конкурса; 
- дипломи за образователно – квалификационна степен, съгласно 

изискванията - оригинал или нотариално заверено копие. Квалификация по 
здравен мениджмънт по смисъла на Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията 
и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения се удостоверява с документите, посочени в § 3 от 
Заключителните разпоредби на посочената Наредба; 

- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов 
стаж; 



- медицинско свидетелство; 
- свидетелство за съдимост; 
- автобиография; 
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период.  
 
5. Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите 

документи се подават в непрозрачен запечатан плик, върху който се 
изписва името и адреса на участника и наименованието на лечебното 
заведение и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 
постъпване.  

Програмата за развитието и дейността на лечебното заведение се 
поставя в отделен непрозрачен запечатан плик, който се поставя в плика с 
документите за участие в конкурса. 

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се 
посочват името на подателя, деня и часа на приемане на заявлението, 
входящия номер и наименованието на лечебното заведение. 

 
6. Общински съвет – Варна задължава настоящия управител на 

лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, 
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

 
7. В седемдневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 

кандидатите могат да получат в дирекция „Канцеларията на Общински 
съвет“, стая № 311 в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски 
полк“ № 43, при началник отдел „Канцелария на Общински съвет“ 
информация относно темите – предмет на събеседването на ІІІ етап от 
конкурса, изготвени от Комисията за организиране и провеждане на 
конкурса. 

 
8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на 

втория етаж в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 
43 на следните дати и часове: 

8.1. На 16.08.2016 г. от 14:00 часа Комисията за провеждане на 
конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на 
тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 19.08.2016 г. включително Комисията за провеждане 
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в интернет страницата 
на Община Варна. 



8.3. В срок до 24.08.2016 г. включително Комисията за провеждане 
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 
списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите, 
допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на Община 
Варна и в интернет страницата на Община Варна. 

До третият етап на конкурса се допускат кандидати, получили 
оценка най-малко „мн. добър 4.50” по шестобалната система. 

8.4. Събеседването с кандидатите за управител на „Диагностично – 
консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ 
ЕООД, да се проведе в стаята на общинския съветник, на втория етаж в 
сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, на 
29.08.2016 г. от 14:00 часа. 

 
9. Решението за провеждане на конкурса да бъде изпратено за 

публикуване в един централен и един местен всекидневник от Началник 
отдел „Канцелария на Общински съвет” в седемдневен срок от датата на 
приемането му, както и да бъде обявено на таблото за обяви на Община 
Варна и в интернет страницата на Община Варна.  

 
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 

провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет 
– Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 
класирането по ред на останалите участници. При равни други условия 
кандидатите с образователно – квалификационна степен „магистър” по 
„Здравен мениджмънт” или по „Здравен мениджмънт и обществено 
здравеопазване” имат предимство пред тези със степен „бакалавър” и 
останалите кандидати. 

В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет 
– Варна, Комисията по провеждането на конкурса да обяви класирането на 
таблото за обяви на Община Варна и в интернет страницата на Община 
Варна и да уведоми участниците в конкурса за това. 

 
11. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 

г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
Общински съвет – Варна избира за членове на комисията за организиране 
и провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Диагностично – 
консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ 
ЕООД, както следва: 

 
1. правоспособен юрист – Людмила Николаева Колева – 

Маринова  – общински съветник. 



2. магистър по медицина – доц. Антоанета Здравкова Цветкова – 
общински съветник. 

3. представител на Регионална здравна инспекция – Варна – и.д. 
д-р Дочка Михайлова. 

4. д-р Лидия Велик Маринова – общински съветник. 
5.  Христо Бойчев Боев  – общински съветник. 
 
12. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – 
Варна избира за Председател на комисията за организиране и 
провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Диагностично – 
консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ 
ЕООД доц. Антоанета Здравкова Цветкова  – общински съветник. 

 
13. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – 
Варна избира за Секретар на комисията за организиране и провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на „Диагностично – консултативен 
център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД, Людмила 
Николаева Колева – Маринова – общински съветник. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 12/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

  



 
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 
№ 9 

от заседание, проведено на 28.06.2016 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука 

и образование“ относно: 
 
(1) – преобразуване на обслужващите звена – Народна 

астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ и 
Средношколско общежитие „Михаил Колони“ в Центрове за подкрепа 
на личностно развитие. 

(2) – преобразуване и преномериране на ЦДГ, ОДЗ, ОДГ и ЛДГ в 
детски градини. 

(3) – приемане на Анализ на дейностите на общинските обслужващи 
звена и възлагане на кмета на Община Варна изпълнението на задължения 
по Закона за предучилищното и училищното образование. 

(4) – вземане на решение за проектни предложения по Приоритетна 
ос 3 „Регионална образователна структура“ на ОП „Региони в растеж“ 
2014 - 2020 г. 

(5) – даване на съгласие за участие на район „Аспарухово“ при 
Община Варна в проектно предложение “Комплексен модел за 
образователна и социална интеграция на ученици и младежи от етнически 
малцинства“.  

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

    
   

 Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
 
398-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 3 от 

ЗМСМА, във връзка с изпълнение на чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за 



прилагане на закона за народната просвета и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД16011914ВН/19.05.2016 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие Народна астрономическа обсерватория и 
планетариум „Николай Коперник” да се преобразува в Център за 
подкрепа на личностно развитие – Народна астрономическа обсерватория 
и планетариум „Николай Коперник”, считано от 2016/2017 учебна година. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
 
399-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 3 от 

ЗМСМА, във връзка с изпълнение на чл. 12 , ал. 2 и ал. 3 от Правилника за 
прилагане на закона за народната просвета и по предложение на Славчо 
Славов – Председател на ПК „Наука и образование“ с рег. № 
ОС16000481ВН/14.06.2016 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
Средношколско общежитие „Михаил Колони“ да се преобразува в 
Център за подкрепа на личностно развитие, считано от 1 август 2016 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
 
400-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 24, ал. 1, ал. 

3 и чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, 
обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г. и по предложение 
на Славчо Славов – Председател на ПК „Наука и образование“ с рег. № 
ОС16000475ВН/13.06.2016 г., Общински съвет – Варна преобразува от 
ЦДГ, ОДЗ, ОДГ и ЛДГ в детски градини /ДГ/, със съответстващи 
последователни номера за всеки административен район, съгласно 
приложение към настоящото решение, считано от 01.08.2016 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
издаде заповед за преобразуване и преномериране на детските градини, 
считано от 01.08.2016 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 
 



401-7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 12, ал. 2, чл. 44, 
ал. 4 от ЗМСМА, чл. 49, ал. 1, т. 3 и чл.196, ал. 3 от Закона за 
предучилищното и училищното образование, §18, ал. 2 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното 
образование, обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г. и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16011896ВН/19.05.2016 г., Общински съвет – Варна приема Анализ на 
дейностите за подкрепа на личностното развитие на общинските 
обслужващи звена и възлага на кмета на Община Варна:  

- В срок до 1 ноември 2016 г. да определи със заповед дейността на 
институциите по чл. 49, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование;  

- В срок до 1 януари 2017 г. да предложи на Общински съвет – Варна 
Правилник за устройството и дейността на институциите по чл. 49, ал. 1 от 
Закона за предучилищното и училищното образование. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
402-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59, чл. 60 и чл. 61 от 

ЗМСМА и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД16011263ВН/11.05.2016 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Декларира, че предназначението на сградата на Професионална 
гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай 
Хайтов“, обект на интервенция по проектно предложение в рамките на 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република 
България“, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” 
на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. няма да бъде променяно и ще се 
ползва за целите на образователната институция за период не по-малък от 
5 години след приключване на дейностите по проекта. 

2. Декларира, че предназначението на сградата на Професионална 
гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“, обект на интервенция по 
проектно предложение в рамките на процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за 
професионалните училища в Република България“, приоритетна ос 3 



„Регионална образователна инфраструктура” на ОП „Региони в растеж“ 
2014 – 2020 г. няма да бъде променяно и ще се ползва за целите на 
образователната институция за период не по-малък от 5 години след 
приключване на дейностите по проекта. 

3. Декларира, че предназначението на сградата, в която се помещава 
Спортно училище „Георги Бенковски“, обект на интервенция по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-3.001 „Подкрепа за професионалните училища в Република 
България“, приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” 
на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., компонент 2 – „Спортни 
училища“, с конкретен бенефициент Министерството на младежта и 
спорта, няма да бъде променяно и ще се ползва за целите на 
образователната институция за период не по-малък от 5 години след 
приключване на дейностите по проекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
 
 
 
403-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12, т. 23 и чл. 59 - 61 от 

ЗМСМА и по предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД16015038ВН/27.06.2016 г., Общински съвет – Варна реши:   

1. Дава съгласие район „Аспарухово“, Община Варна да участва като 
партньор в проект № BG05M2OP001-3.002-0150 „Комплексен модел за 
образователна и социална интеграция на ученици и младежи от 
етнически малцинства“ по процедура „Образователна интеграция на 
учениците от етнически малцинства и/или търсещи или получили 
международна закрила“, финансиран от ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“.    

2. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство по 
проект № BG05M2OP001-3.002-0150 „Комплексен модел за образователна 
и социална интеграция на ученици и младежи от етнически малцинства“ 
по процедура „Образователна интеграция на учениците от етнически 
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, 
финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

3. В изпълнение на т. 2 от Решението, Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна и кмета на район „Аспарухово“ да 
подпишат Споразумение за партньорство по проект  № BG05M2OP001-



3.002-0150 „Комплексен модел за образователна и социална интеграция 
на ученици и младежи от етнически малцинства“.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 11/ 

 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

  
 
     

 
 



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 
№ 9 

от заседание, проведено на 28.06.2016 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Структури и общинска администрация“ относно: 
(1) – вземане на решение за промяна на структурата на ОП „Спорт - 

Варна“. 
 

  Докл.: Милена Димова– Председател на Вр.К „СОА“ 
          
 

 Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
404-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 52 от Закона за 

общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД16012154ВН/25.05.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява 
нова структура на ОП „Спорт - Варна“, съгласно приложение 1, като 
трансформира длъжностите на 4 /четири/ щатни бройки, както следва: 

- „Инструктор спорт“ – 1 /една/ щатна бройка в „Организатор на 
спортен обект“ – 1 /една/ щатна бройка; 

- „Медицинска сестра“ – 1 /една/ щатна бройка в „Служител 
информация“ – 1 /една/ щатна бройка; 

- „Пазач“  – 2 /две/ щатни бройки в „Хигиенист“ – 2 /две/ щатни 
бройки.  

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/     



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 
№ 9 

от заседание, проведено на 28.06.2016 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Благоустройство и комунални дейности“ относно: 
(1) – изменение и допълнение на решения № 2363-17(42)/05, 

06.08.2015 г. и № 236-7(7)/20.04.2016 г. на Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: Божидар Чапаров  – Председател на ПК „БКД“ 
  
       

 Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
405-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение 

на кмета на Община Варна с рег. № РД16014432ВН/20.06.2016 г., 
Общински съвет – Варна изменя свое решение № 2363-17(42)/05, 
06.08.2015 г., като текстът: „за срок – до избор на изпълнител и 
сключване на договор с кандидатите, избрани по Закона за обществените 
поръчки 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“, се заменя с текста:  

„за срок – до датата, която следва приключването на „Периода на 
мобилизация“, и от която започва изпълнението на дейностите по предмета 
на договорите, сключени по проведената 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“ и решението придобива следния вид:  

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 3 във връзка с 
ал. 1 от Закона 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 датата, която следва 
приключването на „Периода на мобилизация“, и от която започва 
изпълнението на дейностите по предмета на договорите, сключени по 
проведената 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“. 

В защита на особено важен интерес и на основание чл. 60, ал. 1 от 
Административно – процесуален кодекс, 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 – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
 
406-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и по предложение 

на кмета на Община Варна с рег. № РД16014432ВН/20.06.2016 г., 
Общински съвет – Варна изменя и допълва свое решение № 236-
7(7)/20.04.2016 г., като текстът: 

 „за срок до влизане в сила на договорите с кандидатите спечелили 
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”, се 
изменя и допълва с текста: 

 „считано от датата на изтичането им, като всички други условия по 
договорите остават непроменени, за срок – до датата, която следва 
приключването на „Периода на мобилизация“, и от която започва 
изпълнението на дейностите по предмета на договорите, сключени по 
проведената 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“.  

В защита на особено важен интерес и на основание чл. 60, ал. 1 от 
Административно-процесуалния кодекс, тъй като от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението.“ и решението придобива следния вид: 



„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 3 във връзка с 
ал. 1 от Закона за концесиите и по предложение на кмета на Община 
Варна, 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 
сметоизвозване и почистване с № Д-9200/7852/02.11.1999 г. за район 
„Приморски“ с концесионер „Адиан” ООД, № Д-9200/7853/02.11.1999 г. за 
район „Владислав Варненчик“ с концесионер „Омега Интерклинър” АД и 
№ Д-9200/7854/02.11.1999 г. за територията на кметство „Звездица” с 
концесионер „Вирида – Пенков и Сие” СД, считано от датата на 
изтичането им, като всички други условия по договорите остават 
непроменени, за срок – до датата, която следва приключването на 
„Периода на мобилизация“, и от която започва изпълнението на 
дейностите по предмета на договорите, сключени по проведената 
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“. 

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



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 
№ 9 

от заседание, проведено на 28.06.2016 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Култура и духовно развитие“ относно: 
(1) –  обявяване на 15 август 2016 г. за празничен и неприсъствен 

ден на територията на Община Варна по случай празника на града. 
 

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

 Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
407-10. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, по предложение 

на кмета на Община Варна с рег. № РД16013332ВН-002ВН/20.06.2016 г. и 
във връзка с писмо от Областен управител на област с административен 
център Варна с рег. № РД16013332ВН-001ВН/10.06.2016 г., Общински 
съвет – Варна обявява 15 август за празничен и неприсъствен ден на 
територията на Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 40, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
 
 



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 
№ 9 

от заседание, проведено на 28.06.2016 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в решения 

№ № 319-16, 320-16 и 322-17 и 323-17(8)/11.05.2016 г. 
 
   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
        
  

 Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
408-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл. 

32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа 
грешка в свое решение № 319-16(8)/11.05.2016 г., както следва: текстът 
„във връзка с изпълнение на свое решение № 3142-7(41)/13.05.2015 г. на 
Общински съвет – Варна“, да се чете: „във връзка с изпълнение на свое 
решение № 2142-7(41)/13.05.2015 г. на Общински съвет – Варна.“ 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за – 39, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 12/ 
 
 
 
 
 
 
409-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл. 

32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна допуска поправка на очевидна фактическа 
грешка в свое решение № 320-16(8)/11.05.2016 г., навсякъде в решението:  

- вместо текста: „във връзка с изпълнение на свое решение № 3154-
7(41)/13.05.2015 г. на Общински съвет – Варна“, да се чете: „във връзка с 



изпълнение на свое решение № 2154-7(41)/13.05.2015 г. на Общински 
съвет – Варна“. 

– вместо  текста: „по АОС № 351/09.09.1997 г., представляващ ателие 
№ 3“, да се чете: „по АОС № 251/09.09.1997 г., представляващ ателие № 
2.“ 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 
 
410-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол и чл. 17, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна допуска поправка 
на очевидна фактическа грешка в свое решение № 322-17(8)/11.05.2016 
г., като допълва като член на комисията: „правоспособен юрист Момчил 
Йондров – директора на дирекция „Правно – нормативно обслужване“ и 
същото придобива следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
във връзка с чл. 4, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол и чл. 17, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и по предложение на кмета на Община Варна 
вх. № РД16010912ВН/05.05.2016 г., Общински съвет – Варна създава 
Комисия по приватизация и следприватизационен контрол и избира за 
председател Петя Василева Енева, Стефка Петрова Петрова за секретар и 
правоспособен юрист Момчил Йондров – директора на дирекция „Правно 
– нормативно обслужване“.“ 

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



411-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна отменя свое решение № 323-17(8)/11.05.2016 г.  

411-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на Комисията по 
приватизация и следприватизационен контрол, както следва: 

-  от Общински съвет – Варна: 
1. Божидар Костадинов Чапаров  
2. Димитър Господинов Колев 
3. Добромир Йорданов Джиков             
4. Иван Димов Иванов  
5. Иво Славеев Иванов     
6. Марица Димитрова Гърдева 
7. Мартин Петров Андонов 
8. Мартин Йорданов Марков 
9. Милена Славова Димова     
10. Надя Иванова Георгиева        
11. Неджиб Ремзиев Неджибов 
12. Николай Стоянов Малев           
13. Петър Николаев Липчев 
14. Славчо Славов Славов 
15. Станислав Георгиев Иванов 
16.  Христо Атанасов Атанасов 
17. Янко Петров Станев 
18. Януари Марков Вичев  
/Резултати от поименно явно гласуване 
за – 37, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 10/ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



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 
№ 9 

от заседание, проведено на 28.06.2016 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Избор и упълномощаване на представител на Община 

Варна за участие в Общото събрание на „Овергаз мрежи” АД и „Варна 
Ефкон” ООД. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

      
 

 Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
412-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет 
– Варна определя за мандат 2015 – 2019 г., общинският съветник Калин 
Светославов Калевски за свой представител в Общото събрание на 
акционерите на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“АД, ЕИК 130533432, със седалище 
гр. София и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип 
Кутев“ № 5. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 
413-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 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 рег. № РД16012310ВН/26.05.2016 г. от Изпълнителния директор на 
„Овергаз Мрежи“ АД, Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на акционера Община Варна – общинският съветник Калин 



Светославов Калевски, да участва в редовното годишно Общо събрание 
на акционерите на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД, което ще се проведе на 
28.06.2016 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум – на 13.07.2016 г. от 
11:00 часа, в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ № 5, и да 
гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 
има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на Годишния доклад 
за дейността на Дружеството през 2015 г.“ Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността на 
Дружеството за 2015 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на Годишния 
финансов отчет на Дружеството за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите приема Годишния финансов отчет на 
Дружеството за 2015 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад на регистрирания 
одитор към Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.“. Проект 
за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на 
регистрирания одитор към Годишния финансов отчет на Дружеството за 
2015 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад на Одитния комитет на 
Дружеството за 2015 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на 
акционерите приема Доклада на Одитния комитет на Дружеството за 2015 
г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед 
най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за 
разпределяне на финансовия резултат от дейността на Дружеството за 2015 
г.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема 
предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия 
резултат от дейността на дружеството за 2015 г.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност 
на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им до 
31 декември 2015 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на 
акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на 
директорите на Дружеството за дейността им до 31 декември 2015 г.“ – Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на регистриран одитор 
за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 



2017 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема  
предложението на Одитния комитет на Дружеството за избор на 
регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на 
Дружеството за 2017 г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и 
да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на Одитен комитет за 
2017 г. и одобряване на бюджета на Одитния комитет за 2017 г.“ Проект 
за решение: „Общото събрание на акционерите избира Одитен комитет на 
Дружеството за 2017 г. и одобрява бюджета на Одитния комитет за 2017 
г.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед 
най-добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на бюджета на 
Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г. и 2017 г.“ Проект за 
решение: „Общото събрание на акционерите приема бюджета на Съвета на 
директорите на Дружеството за 2016 г. и за 2017 г.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна. 

413-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 
акционерите на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, представителят на акционера 
Община Варна общинският съветник Калин Светославов Калевски, на 
следващото заседание на Общински съвет – Варна да  внесе писмен доклад 
за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 
414-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 

Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет 
– Варна избира за представител на Община Варна в Общото събрание на 
съдружниците на „Варна Ефкон” ООД за мандат 2015 - 2019 г. Христо 
Атанасов Атанасов. 

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



415-12. 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 с рег. № 
РД16014471ВН/21.06.2016 г., Общински съвет – Варна упълномощава 
представителя на съдружника Община Варна – общинския съветник 
Христо Атанасов Атанасов, да участва в Общото събрание на 
съдружниците на „ВАРНА - ЕФКОН” ООД, което ще се проведе на 
29.06.2016 г. от 10:00 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 2015 г. Одобрение за обявяване в Търговския 
регистър на приетия годишен финансов отчет.“ – Проект за решение 
„Съдружниците единодушно приемат изготвения годишен финансов отчет 
на „ВАРНА - ЕФКОН“ ООД, ЕИК 148114865 за 2015 г. и одобряват да 
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 2015 г. да остане 
непокрита и да бъде прехвърлена за 2016 г.” – Проект за решение: 
„Съдружниците единодушно приемат загубата в размер на 5 093,17 лева от 
2015 г. да остане непокрита и да бъде прехвърлена за 2016 г. - Да участва 
в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата 
защита интересите на Община Варна.  

415-12-1. 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 Христо Атанасов Атанасов, на 
следващото заседание на Общинския съвет – Варна да внесе писмен 
доклад за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/  

     



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 
№ 9 

от заседание, проведено на 28.06.2016 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 
ОТНОСНО: Създаване на постоянни, временни и специализирани 

комисии към Общински съвет – Варна, избор на председатели на комисии 
и утвърждаване на съставите им.  

 
           Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

  
    
 
Общински съвет – Варна прие следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
416-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за членове на постоянна комисия 
„Правна комисия” следните общински съветници:  

1. Борислав Гуцанов Гуцанов  
2. Марица Димитрова Гърдева 
3. Светлан Костов Златев 
4. Христо Атанасов Атанасов 
5. Янко Петров Станев 
/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 30, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 21/ 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 



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 
№ 9 

от заседание, проведено на 28.06.2016 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 
 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
    
 
 
 

Общински съвет – Варна няма решения. 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
 
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
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