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   ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Заповядайте, доц. Къчев.  
 
Огнян КЪЧЕВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги и гости. Няма да е учудващо, 

ако говоря друго освен за зелената система, колкото и с насмешка да го 
приемате това нещо, проблемът е много сериозен. Който проблем в 
продължение от 25 септември 2009 г. от тази трибуна го поставям и до ден 
днешен нямаме развитие по този въпрос, което да удовлетворява нуждите 
на гр. Варна, като претенции за зелен град и най-добър за живеене. Всичко 
това доведе до ... за гр. Варна става въпрос, няма да влизам в диалогов 
режим. Всичко това доведе до депозираната жалба от граждани, която г-н 
кмета може би не я знае още. Тя е с номер РД–11–94 К/20/18.01.2011 г. 
Съгласно тази жалба, тя е в следствие бездействието от гл. 15 – “защита 
срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията” от 
административно процесуалният кодекс в сила от 2006 г., изменен от 
21.12.2010 г. В това писание от гражданите, в което е подето инициативата 
от обществения комитет на район “Приморски”, който със свои сили и 
средства изготви картата, която я виждате горе разтворена. С което 
показват група граждани, че без особени средства е възможно съставянето 
на такъв публичен регистър на озеленените площи, като крайната цел на 
този регистър на озеленените площи по чл. 63 е изготвянето на опорен 
план на зелената система към общия устройствен план, едно от перата, 
заради което все още и още устройствения план на гр. Варна не е приет. 
Липсата на такъв опорен план за зелената система към Общия устройствен 
план, който да регламентира площите, а не само дърветата и храстите, 
които са описани като алейно – храстова растителност. Молбата ми за 
пореден път, г-н кмете е следната, изпълнете задълженията по чл. 63 от 
ЗУТ, който Ви вменява тези функции да изготвите и актуализирате 



ежегодно такъв публичен регистър на озеленените площи. Голяма част от 
поддържането на тази зелена система ще отпаднат и това Ви ги казвам за 
ваше добро, в смисъл, че гр. Варна има необходимост от такъв регистър и 
изготвянето на този регистър е крайно необходимо и належащо. Защо съм 
обезпокоен? След направените от мен срещи с администрацията в кавички 
казвам администрацията, тъй като в момента е останало администрацията 
на гр. Варна, на общината и един старши специалист, който не знаеше до 
преди двадесет дена, че трябвало да има такъв регистър. Няма да казвам 
имена. След като проведох разговор с директора на дирекция “Инженерна 
инфраструктура и благоустройство” нещата поеха в положителна насока, 
но все още с тези темпове, които показва Община Варна, ние добре и в 
следствието е тази жалба на групата граждани и на обществениците, които 
са горе. Молбата ми е следната, приведете в действие Вашите правомощия, 
за да се изготви първо, както предната сесия обещахте, че ще има нова 
година, нов късмет, нов план, нови пари. Тези Ваши думи ги преповтарям, 
така че осигурете възможност на администрацията да свърши работа, като 
първото, което трябваше да бъде до сега факт без особени усилия и 
средства от Ваша страна, това беше да изготвите заповед за технико – 
икономическо задание за стартиране на този процес. Уверението от 
администрацията, че има заложени 60 хил. лв. в дейност 622, функция 6 по 
опазване на околната среда може да са заложени, но те са в общият кюп, 
така да се изразя от 1 мил. 200 хил. лв. по дейност озеленяване, където са 
размити. При зададен от мен въпрос на директора на дирекцията, защо по 
дейност 629 има подробен, подробна развивка на дейностите, приложение 
4 по дейност 629, а за 622 за озеленяване 60 хил. лв., които са 
стартиращите за тази дейност и това технико – икономическо задание ги 
няма, не ми беше даден никакъв отговор. Отговорът беше следният: няма 
ме специалисти. Предложих услугите на обществения съвет и на другите 
специалисти с ландшафтно образование архитектурно, имаме университет, 
дори предложих университета от варненския свободен университет, има 
архитекти, които завършват с ландшафтна насоченост, ако трябва 
безвъзмездно да помогнем на тази община да се случи това нещо. 
Благодаря Ви още един път.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Къчев. Г-н Джагаров. Проф. Джагаров, заповядайте.   
 
Николай ДЖАГАРОВ 
Уважаеми г-н кмете, г-н председател, колеги. На заседанието на 

16.12. група общински съветници отправи питане към кмета и кмета на 
това заседание обеща, че на всеки един подписал питането ще има 
подробен отговор. За съжаление до ден днешен нямаме такъв отговор. В 
тази връзка аз бих искал да информирам Общинския съвет и кмета, и 



администрацията какво е предприел техническия университет и второ 
възникват няколко допълнителни въпроса, които бих искал да ги задам. 
Първо на 23 юни 2010 г. с решение 2406-10-1, Общинския съвет задължи 
кмета на Община Варна да формира експертна комисия, която да оцени 
предложението на “Интер сервиз Узунов” във връзка с внедряване на LED 
осветление в Община Варна. Г-н председател, това решение още не е 
изпълнено. Целта на тази комисия беше да се произнесе по три главни 
въпроса. Първо, техническото съответствие на предлаганите осветители за 
уличното осветление във Варна. Второ, икономическата целесъобразност 
на подмяната на осветителите и трето, източниците за финансиране. 
Технически университет Варна, заинтересован от техническите параметри 
на осветлението предизвика измерване на осветлението, осветеността, 
всички параметри за съжаление условията бяха така, че имаше мъгла и 
тези фактически измервания нямат техническа и юридическа стойност. 
Искам да напомня на общинските съветници и на г-н кмета, че Община 
Варна има проект за, инфраструктурен проект и за управление на уличното 
осветление, и аз още веднъж искам да ви уведомя, че реализирайки един 
такъв проект Община Варна би получила от една страна съвременно 
управление на уличното осветление, от друга страна надеждно осветление 
и от трета страна би добила икономия от поддръжка на улично осветление. 
Следващ въпрос. Тъй като г-н кмета докладва, че Община Варна е 
изразходвала само над 9 хил. лв. за подмяна на осветителите на този 
участък от летище Варна до Елпром, аз бих искал да попитам чия 
собственост са тези осветители? Тъй като бих веднага дал и двата 
възможни отговора и бих ги коментирал. И първият отговор, че те са 
собственост на Община варна, тогава аз питам, с какъв акт те са станали 
собственост на Община Варна? Второ, ако не са на Община Варна, тук 
вече ... технически параметри. Това са работи, които бихте могли, тъй като 
аз предложих и на г-н Тонев, председател на комисията по 
“Градоустройство, архитектура и строителство” да се привлекат съответни 
хабилитирани лица, които са в ръководството на националният съвет по 
осветление, които да дадат, как да кажа, компетентно мнение по 
отношение на това какво и как може да бъде направено. Надявам се, че ще 
получим, тези групи общински съветници, писмен отговор на зададените 
въпроси. Благодаря Ви за вниманието.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на проф. Джагаров. Павел Христов. Ще моля по-кратко 

колеги с питанията.   
 
Павел ХРИСТОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, колеги. Аз имам по-

скоро сигнал касаещ площад “Лаврентий”. Там по сигнал от граждани 



разбрах, че има опасни дървета, под опасни имам в предвид изгнили. 
Хората се притесняват,ч е може да падне върху някой от тях и също така 
има дървета, които вече са обрасли директно в балконите на хората, което 
създава предпоставки за бъдещи криминални инциденти да ги кажем. 
Моля да се вземе под внимание и да се вземат необходимите мерки. 
Благодаря.  
 

Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Павел Христов. Г-н Иван Луков. Надявам се също 

кратко да бъде г-н Лулков.   
 
Иван ЛУКОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, колеги. Питането ми 

е относно едно предложение от група граждани, които живеят на ул. 
“Генерал Колев” от № 58 до № 74, включително, като това предложение е 
направено през 2009 г. и касае относно изграждане на паркоместа в 
отсечката от кръстовището на ул. “Селиолу” до бул. “Цар Освободител”. 
Предложението е пренасочено към експертния съвет по устройство на 
територията, но до ден днешен те нямат отговор. Питането на тези 
граждани, които вчера бяха при мен на приемната е тяхното желание 
просто да получат писмен отговор, като казват, че това нещо е 
законосъобразно и могат да се изградят тези паркоместа. Благодаря.      

                                     
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Луков. Други питания колеги? Г-н Симов, 

заповядайте.  
 
Красимир СИМОВ 
Г-н кмете, колеги. Моето питане е във връзка с така предложения 

бюджет. Защо не е изпълнено решение на Общинския съвет, а именно 
предвиждане средства за направата на 100 павилиона, което беше 
предложение от администрацията с тенденция да се отдават площите под 
наем. С тези средства, ако бяхме ги предвидили ние щяхме да си ги 
възстановим още първата година и можехме да променим облика на града 
със съвсем добри архитектурно направени павилиони. Това е.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Симов. Други питания? Не виждам. В залата е г-н 

кмета на града, Кирил Йорданов. Заповядайте г-н кмете.  
 
Кирил ЙОРДАНОВ 
Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми общински 

съветници, дами и господа. Видимо основният проблем днес е приемането 



на бюджета даде отражение върху първата точка, с която обичайно 
започваме дневния ред. Повтарящи се въпроси с известна вялост, бих 
коментирал и това няма начин да не се отрази и на моята реакция, и на моя 
отговор. Г-н Къчев, по-сигурен се чувствам, като Ви гледам и Ви 
отговарям. Благодаря. Вие очевидно задавайки така систематично въпроса 
си, освен разбира се от грижата за зеленото богатство на нашия град 
изхождате и от максимата думите отлитам, написаното остава, някой би 
предпочел друга редакция – записаното остава. Сега. Усещам, че по памет, 
фрагментарно възпроизвеждате моят предишен отговор. Голяма степен 
възпроизвеждате и Вашият въпрос, а това, което възпроизведохте беше, че 
нова година, нов късмет. Ето, съвсем близо сме до новия късмет. Днес, 
след като приемете, ако приемете, както приемете бюджета, това ще даде 
възможност за следващата стъпка, която документално е подготвена за 
изготвяне на техническо задание, като стъпка към решаването на този 
въпрос. Това е, което мога да Ви кажа и в него няма нищо ново, 
следващият път, като се съберем на сесия предполагам, че ще прозвучи 
същият въпрос, ще получите приблизително същият отговор, само че с 
техническата реализация на тази стъпка, за която сега Ви казах. Ако, ако 
казаното днес не е достатъчно, ако протокола който ще бъде изготвен от 
заседанието на Общинския съвет също не е достатъчно, за по-голяма 
гаранция мога да проведа телефонен разговор на тази тема и по този начин 
да обвържем 100%, така да се каже информацията.  

За “Лаврентий” ... 
 
Огнян КЪЧЕВ 
Ще бъде записано от Цветанов, може да бъде записан.   
      
Кирил ЙОРДАНОВ 
Не, не вкарвайте имена. Аз не употребявам имена. Знаете, че е 

въпрос на уточнение, но механизма, който предлагам е конкретен.  
Дърветата на “Св. Лаврентий”. Ще продължим с изсичането на 

опасни дървета, разбира се използвам случая на Вашата информация, че на 
“Св. Лаврентий” около игрищата на децата ли е или някъде около 
жилищните сгради? За едно уточнение и ще помоля колегите ... Добре, 
това е хубаво. Нека да имаме тази информация, за да се реагира, това е 
молбата ми. Г-н Попов запишете, на оперативката, може би още днес да се 
огледат дърветата и ако представляват опасност действително да бъдат 
премахнати.  

За “Селиолу”, за паркоместата. Не схванах каква е точно идеята. Но 
със сигурност този въпрос ще стигне до администрацията в писмен вид, 
след като се изготви протокола и ще помоля г-н Попов, запишете да се 
изследва въпроса в какво се изразява това искане, това очакване на хората. 



Имате ли го писмено? Добре, ще Ви помоля, дайте го на г-н Попов, ще го 
разгледаме. Не съм готов да Ви отговоря конкретно.  

Г-н Симов, 100-те павилиона. Аз увлечен в премахването на 
излишни павилиона грозящи града видимо съм пропуснал това творческо 
решение да се намерят 100 нови позиции. Колегите ме запознаха с това 
решение преди два дни. Това ми прилича на, имаше на времето 100-те 
национални обекта, 100-те павилиона. Опознай павилионите, за да 
обикнеш града. Така да се каже, но реагирах на това решение, 
включително днес сутринта се събрахме с колегите, с главния архитект, с 
представител на ПНО, с директор на собствеността и те днес ще използват 
присъствието на районните кметове в залата, за да уточнят работно 
съвещание, защото разбирам реализацията на това решение на Общинския 
съвет трябва да стане със съдействието на районните кметове. Точно това 
ще направя днес. Ще се уточня за работно съвещание, вероятно колегите 
районни кметове сега чуват за това, което предстои да се случи и през тази 
седмица ще проведат работно съвещание, на което администрацията ще 
иска съдействието в определен насоки на районните кметове. За да се 
изясни на първо място правния механизъм, второ – конкретните действия 
на изпълнение с изработването на схемата на временните търговски 
преместваеми обекти, за да се даде по-нататъшна реализация на това 
решение на Общинския съвет. Това, което от днес сутринта, преди да 
започне сесията направихме работно съвещание. Мога да ви кажа на този 
въпрос, като отговор. Предстои буквално през следващите дни да се 
изяснят тези неща, правни механизми, схемата, реализацията вече е друг 
въпрос. Мисля, че по този начин етапен отговор на поставените въпроси 
беше даден.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н кмета. Г-жа Александрова. 
 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Имам само една реплика, която бих искала очи в очи да я кажа на г-н 

кмета, а именно благодарност за нашите избиратели в негово лице на 
идеята на администрацията да се даде възможност по интернет начин за 
информация кой какви данъци дължи. А когато получихме тази 
информация в нашият клуб разбирам, че това е важно особено за възрастни 
и болни хора. И второ, разбрах че г-н кмета в приемният си ден е приел 
представители на няколко ромски организации, те специално искаха да му 
благодарят за проявеното така съпричастие към техни проблеми в 
културата. Това е.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-жа Александрова. Проф. Джагаров.  



 
Николай ДЖАГАРОВ 
Благодаря Ви. Все пак нито една дума не чух, г-н кмете.  
 
Николай АПОСТОЛОВ 
Отново г-н кмета, Кирил Йорданов.  

 
Кирил ЙОРДАНОВ  
Напълно основателно. И сега ще ги кажа с надеждата, че няма да са 

последните. Горе – долу поводът, числото на поводите, по които ще се 
връщаме на тази тема би трябвало да съответства на числото на 
оставащите до края на мандата сесии. Нямате никакъв проблем да 
получите каквато и да е информация. Никакъв проблем. И да е ясно и на 
другите, и на нас двамата с вас ни е ясно защо се въвежда тази тема така 
системно, това е поради очевидния Ви интерес и Вие да вземете, с Вашите 
колеги от Техническия университет сериозно отношение, сериозно участие 
в решението на този проблем. Нещо, което може само да се приветства, 
разбира се при изясняване на всички фактически обстоятелства. И за да 
стане ясно, че съм готов да Ви сътруднича да се изясните, ако има заблуда 
за самите Вас в цялата обстановка. На оперативката преди 10 дни мисля, че 
поискаха колегите разрешение да бъде спряно движението в тази отсечка и 
през нощта да бъдат направени замерванията. Но разбирам, че сте влезли в 
конфликт с журналистите, които са искали да отразят събитието, поне така 
ми беше докладвано. Ваш колега ги е, така да се каже отстранил. Странно 
защо. Но разбирам, че не са дали резултат замерванията. Така ли е? Поради 
мъгла? Кажете кога искате пак да затворим отсечката, ще обявим това на 
хората, идете направете замерванията. Иначе, ако Ви интересува 
техническата документация, тя е налична в администрацията, запознайте 
се. Сега говорих с г-н Стоян Димитров, тя е обемна и може да Ви бъде 
предоставена за запознаване. Няма никакъв проблем. И няма нищо 
обезпокоително в цялата тази работа. Знаете какво струва на общината, 
нищо на практика, операцията по подмяната и т.н. До каква степен 
съответстват на европейските критерии, да безспорно, запознайте се с 
документацията. Това по същината на проблема. Иначе по публичността 
мисля, че с това започнах. Колкото сесии, толкова пъти, Вие ще питате, аз 
ще Ви отговарям. Но здраве да е, така да се каже да ги дочакаме и да ги 
надживеем тези сесии, е моето пожелание.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Йорданов. Проф. Джагаров за отговор.  
 
 
 



Николай ДЖАГАРОВ 
Благодаря за отговора. Виждам, че все пак така отговора вече, 

тоналността на отговора е благосклонна, за което аз много се радвам. Т.е. 
това, което ние искахме да предложим и което го отстояваме вече втори 
мандат мисля, че трябва да се случи. Но все пак връщайки се към, как да 
кажа, към отношението между законодателна и изпълнителна власт, тези 
въпроси трябваше да бъдат решени с тази комисия, когато беше възложено 
на вас, г-н Йорданов. Ако Вие кажете, че няма да я сформирате кажете го 
така и второ, по отношение на другия ми въпрос, който аз зададох по 
отношение на собствеността на тези осветители, това също е как да кажа, 
задължение не на поддържащата фирма, а на Община Варна. Тъй като 
всичко е собственост на Община Варна, а те само извършват поддържане 
на уличното осветление. Надявам се, че хайде така да кажа, аз съм 
оптимист, че на следващо заседание всички въпроси ще бъдат изяснени и 
аз повече няма да бъда на микрофона. Благодаря Ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на проф. Джагаров. Ще се възползвате ли от правото на 

дуплика? Благодаря на г-н кмета, не. Колеги, в изпълнение на следващото 
решение в точката питания председателя на Общинския съвет да внесе 
ясното по случая с прекратяване правомощията на г-н Иван Славков. 

Аз първо искам изключително да благодаря на г-жа Евгения 
Александрова, че тук от тази трибуна постави въпроса, за да може веднъж 
завинаги да се даде точният и ясен отговор и пред общинските съветници, 
и пред варненските медии и пред варненската общественост, какво е 
отношението на Общинския съвет по случая Иван Славков. Нещата са 
много прости. След избирането ми за председател изпълнявайки своите 
задължения, които правилника за работа на общинския съвет ми вменява 
пристъпих към актуализация на списъците с групите общински съветници, 
които са представени в Общински съвет-Варна. Тъй като след проведените 
парламентарни избори в съответните групи имаше настъпили промени и 
трябваше да се актуализира списъка. При извършената проверка се оказа, 
че за общинския съветник Иван Славков в канцеларията на общинския 
съвет нямаме никакъв документ, нито дали е уведомяван надлежно, нито 
отговор от негова страна или от някаква институция защо той не присъства 
въпреки общоизвестния факт. С цел да не бъде въвличан Общинския съвет 
в разплитането на този явно юридически казус след консултация с 
юристите отправих питане към Общинската избирателна комисия да се 
произнесе по случая със становище. Оттам нататък мисля, че всичко на 
всички е ясно. Г-н Иван Лечев след решение на Общинската избирателна 
комисия дойде и прочете тяхното решение за прекратяване пълномощията 
на общинския съветник Иван Славков. Това стана по решение на 
Общинската избирателна комисия, не по искане на Общинския съвет и не 



по искане на неговият председател. След което г-н Славков ползвайки 
правата дадени му от закона обжалва въпросното решение на Общинската 
избирателна комисия и спечели делото, след което по моя информация 
Общинската избирателна комисия е прекратилата правомощията на г-н 
Янко Коренчев и възстановява правомощията на г-н Иван Славков. За 
съжаление до момента в канцелария на Общински съвет и при мен не е 
постъпило писмено решение на общинската избирателна комисия и затова 
на днешната сесия аз нямам тяхно решение, което да предоставя на вашето 
внимание, както виждате и те не присъстват тук да ни запознаят с него. 
Това е целият случай, ако ви удовлетворява – добре, ако имате други 
въпроси готов съм да отговарям. Заповядайте.  

 
Евгения АЛЕКСАНДРОВА 
Ясно е на всички, че това е един уникален казус. Явно, че 

избирателната комисия няма подготовка по отношение на арести, 
следствие и т.н. Поне до този момент. Явно е, че гр. Варна, както винаги 
влиза в една графичка “Гинес”, уникалността. Онова обаче, което буди за 
мен лично съмнение, хубаво, така звучи много невинно, въпреки че тая 
невинност винаги е израз или на умишлена невинност, или на непознаване 
на материята. Когато човек не познава материята хубаво в да се допита не 
до своите само адвокати, а до доста широк кръг от адвокатско съсловие. 
Има достатъчно много. Факта, че съда призна правата на г-н Иван Славков, 
значи казусът не е бил толкова простичък за един или примерно пет 
назначени от Общинския съвет адвокати. Никога нямаше да повдигна този 
въпрос, ако с това решение всъщност ние не увеличахме квотата на ДПС. 
И аз бих искала да задам въпроса на всички нас. Знам, че ние сме 
изправени пред един уникален факт, а именно какво ще се случи след това 
с всички ония решения, които са на ръба, т.е. са взети с 26 гласа, където 
фигурира гласа на г-н Янко Коренчев. Зная, че е правен казуса, но той 
освен правен има и другата страна, защото може да се окаже, че изпадаме в 
някакъв абсурден юридически казус, но той освен юридически има и друга 
страна, защото аз в никакъв случай толерантно не мога да гледам как 
съветниците на ДПС са пет човека. И това е крайната цифричка. И нека в 
никакъв случай да не скриваме, че целите тези маньоври, невинност, 
дързост и невинни години по не знам коя друга писателка бяха, а криеха 
именно това крехко мнозинство да бъде увеличено на ДПС с пет гласа, 
които по един много, нека да е ясно на цялата зала непоклатим начин 
всъщност правят мнозинството между ГЕРБ и ДПС. При този случай, 
когато ДПС и най-вече ГЕРБ избира ДПС за партньор тук на варненска 
територия, ние нямаме друг шанс, ние от АТАКА. Просто нямаме този 
шанс.  

 
 



Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря за политическите разработки на г-жа Александрова. Това, 

което аз мога да кажа, че съм се водил от едно единствено, от една 
единствена мисъл, да не се забърква Общинския съвет в казуси, които са 
изключително юридически. Не бих могъл да коментирам решение на 
Общинската избирателна комисия, а всичко останало си е плод на Ваше 
виждане. Г-н Митковски.  

 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Извинявайте д-р Станев. Благодаря за политическия разбор на 

колежката от АТАКА, но все пак тук сме хора с някаква памет, не сме 
всички болни от алцхаймер. И само искам да напомня, че само до преди 
няколко месеца АТАКА и ДПС крепяха мнозинството, и бяха в една 
крепка коалиция. Благодаря Ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на г-н Митковски. Д-р Станев, с което мисля, че 

изчерпахме отговора и да се концентрираме върху основното, за което днес 
трябва да дискутираме. Заповядайте д-р Станев.  

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, дами и господа. 

Учудвам се защо никой не прави политически изказвания в началото на 
сезона. Таман мислех, че всичко е заради това, че предстои най-отговорния 
миг с приемането на бюджета, не се размина. Ще кажа пет изречения. Аз 
не знам защо някой мисли, гледам постоянно хората ми в ДПС и 
съветниците, и кметовете, и хората обикновените и не знам защо някой ги 
мисли за някаква друга категория, които не заслужават уважение, които не 
заслужават партньорство, които трябва да бъдат дамгосани, бити, ако са в 
мнозинство с някой да бъде упрекван тоз, който е с тях мнозинство, ако 
някой се ръкува с тях да бъде упрекван за туй, че се ръкувал, а някой вечно 
тайно отстрани да иска тяхната помощ, на същите тези хора да прибират 
по нивите житото, да работят във фабриките или да са съветници. Аз не 
разбирам това. Аз се каня да кажа тези неща от много време. Не знам защо 
трябва някой постоянно да казва защо ГЕРБ или защо ДПС гласува с ГЕРБ, 
защо БСП или защо ДПС гласува с БСП или обратно, защо АТАКА 
гласувала с ДПС по определи казуси или по всички въпроси. ДПС не е 
различна. Българска политическа партия и хората ми в ДПС, и съветниците 
ми в ДПС, независимо от тяхната бройка са същите хора. Гледам ги тук и 
се чудя дали да не им кажа да станат и да си отидат в друга държава. 
Гледам ги и се чудя дали да не кажа и на другите това. Много е позорно. 
Моля ви изкарайте аргументи срещу мен, аргументи срещу определени 



действия, позиции, винаги могат да се понесат. Недейте да слагате 
принципно, принципно недейте слагайте една политическа формация 
заради обективни, скрито ксенофобски мисли, на под съзнанието дори не 
на умишленото, недейте да слагате хората на обвинителния стол по всяко 
време. Затова уважаеми г-н председател, ние от фракцията на ДПС, 
независимо от това колко сме, от каква етническа принадлежност сме, от 
какъв пол, какви религии имаме, не се колебаем да подкрепим това, което 
смятаме, че е правилно, и не се колебаем да отхвърлим това, което смятаме 
за неправилно. И аз благодаря на всички, които през годините също са ни 
подкрепяли. Благодаря ви.  

 
Николай АПОСТОЛОВ 
Благодаря на д-р Станев. Поради изчерпване на точката преминаваме 

към следващата такава в дневния ред, а именно разглеждане и приемане на 
“Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2011 г.”.                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
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КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
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   ОТНОСНО: Разглеждане и приемане на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2011 г.” 
         

Докл.:О.Симеонов-председател  
ПК „Собственост и стопанство” 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –36 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
2941-2. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 10-
9302/150/06.12.2010 г., Общински съвет – Варна приема „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2011 г.”, 
съгласно приложение. 
 /за-36, против-0, въздържали се-0/ 
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 Годишната програма на Община Варна за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2011 година, се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинска собственост и в изпълнение на  основните цели, принципи и приоритети, 
изведени в приетата с Решение №1105-20 по Протокол № 13/18.02.2009г. на Общински 
съвет – Варна „Стратегия за управление на общинската собственост”  за срока на 
мандат 2007-2011 година. 

Програмата съдържа: 
І. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиване, управление и разпореждане с имоти-общинска собственост 
ІІ.Имоти, които Община Варна ще предложи за предоставяне под наем, 

продажба, учредяване на вещни права и предоставяне на концесия 
1. Имоти-общинска собственост, предвидени за отдаване под наем 
1.1. Нежилищни имоти – частна общинска собственост 
1.2.  Имоти – частна общинска собственост, предвидени за предоставяне под 

наем за земеделско ползване 
2. Имоти-частна общинска собственост, предвидени за продажба или 

публично-частно партньорство, съгласно ЗОС   
2.1. Имоти-частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез 

публичен търг или публично оповестен конкурс, съгласно ЗОС 
2.2. Имоти-частна общинска собственост, предвидени за прекратяване на 

съсобственост чрез продажба частта на Община Варна 
2.3.Имоти-частна общинска собственост, предвидени за продажба на земя по 

чл.35, ал3 от ЗОС    
2.4. Основни цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и 

разпореждане с жилищни имоти-общинска собственост 
2.5. Имоти, предвидени за включване в проекти по програми към Европейския 

съюз 
3. Имоти-общинска собственост, предвидени за учредяване на ограничени 

вещни права: 
3.1. Учредяване право на строеж: 
3.2.Учредяване на възмездно право на ползване  
3.3. Учредяване на безвъзмездно право на ползване 
4. Имоти-общинска собственост, предвидени за предоставяне на концесия 
ІІІ. Имоти, които Община Варна  ще придобие в собственост и способи за 

придобиването им 
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2011г. може да бъде актуализирана през годината, като при 
необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. 

Основна задача на Община Варна е да управлява и да се разпорежда с имоти-
общинска собственост – законосъобразно, в интерес на варненци и с грижата на добър 
стопанин. Това управление ще доведе до хармонично развитие на Морската столица и 
превръщането й в привлекателен за живот и инвестиции европейски град, с подобрена 
градска среда, който да отговори на предизвикателствата за достигане на европейските 
стандарти. 

В този смисъл, основни приоритети на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост са: 

 
І. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиване, управление и разпореждане с имоти-общинска собственост: 
 



Очаквани приходи: 
№  

Вид процедура 

Очакван приход 
в лева 

1. Продажба на имоти-общинска собственост, съгласно чл. 35, ал.1 от ЗОС 2 500 000 
2. Продажба на имоти-общинска собственост, съгласно чл. 35, ал.3 от ЗОС 500 000 
3.  Продажба на жилища-общинска собственост, съгласно чл. 47 от ЗОС 500 000 
4. Прекратяване на съсобственост, съгласно чл. 36 от ЗОС 1 000 000 
5. Отстъпване право на строеж, съгласно чл. 37 от  ЗОС 200 000 
6. Учредяване възмездно право на ползване, съгласно чл. 39 от ЗОС 100 000 
7. Предоставяне на имоти-общинска собственост под наем, съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗОС 450 000 
8. Учредяване на концесия, съгласно Закона за концесиите 800 000 
9. Приватизация 1 700 000 
10. Учредяване право на прокарване за изграждане на съоръжения от техническата 

инфраструктура, съгласно чл. 193 от ЗУТ 
150 000 

 
Необходими разходи: 

№  
Вид процедура 

Необходим 
разход 
в лева 

1 Отчуждаване на имоти за изграждане на нови  трасета на градската инфраструктура        13  175 000    
2 Разработване на подробни устройствени планове (ПУП-ПРЗ) за имоти-общинска 

собственост 
200 000    

3 Ремонти на жилища-общинска собственост 100 000    
4 Съставяне на технически паспорти на имоти-общинска собственост*           2 000 000    
5 Разходи за заплащане подобрения, направени от ползватели върху имоти-общинска 

собственост, съгласно § 31 от ПЗР на ППЗСПЗЗ  
200 000   

6 Разходи за процедури по Закона за кадастъра и Имотния регистър 100 000 
7 Други разходи, свързани с дейността на дирекция „Общинска собственост”  200 000    

Забележка:  * Предвид разпоредбите на §2, ал. 1 от Наредба №5 от 28.12.2006г. за техническите 
паспорти на строежите в срок до 31.12.2011г. трябва да бъдат съставени технически паспорти на всички 
съществуващи сгради-частна и публична общинска собственост. 

ІІ.Имоти, които Община Варна ще предложи за предоставяне под наем, 
продажба, учредяване на вещни права и предоставяне на концесия  

1. Имоти-общинска собственост, предвидени за отдаване под наем: 
1.1. Нежилищни имоти – частна общинска собственост 

 - бюфет в ОУ „Алеко Константинов”, ж.к. „Вл. Варненчик” 
 - бюфет в СОУ „Гео Милев”, кв. „Младост” 
 - бюфет в СОУ „Елин Пелин”, ул. „Тодор Влайков” 

- бюфет в Трето основно училище, ул. „Роза” 
- зъболекарски кабинет в ОУ „Алеко Константинов” и ОУ „Марин Дринов; 

 - зъболекарски кабинет в   МГ „Д-р Петър Берон”  и ОУ „Захари Стоянов” – кв. 
„Чайка”; 

- зъболекарски кабинет в СОУ „Пейо Яворов”, ж.к. „Вл. Варненчик”; 
- Ул. „Преслав” № 53 - съсобствен имот; 
- Бул.”Хр. Ботев”№18, вх.5, ателие № 1; 
- ул. „Воден” № 18 – магазин; 
- ул. „Цар Симеон І” № 3 - магазин 
- временни обекти (павилиони) в Търговски комплекс «Орехче», Търговски 

комплекс «Панелче», Търговски комплекс на ул. «Хризантема», Търговски комплекс 
«Вл. Варненчик» 

 



1.2.  Имоти – частна общинска собственост, предвидени за предоставяне под 
наем за земеделско ползване 
 Община Варна е собственик на имоти, находящи се в селищни образования, 
местности, вилни зони  и др. Терените не са предвидени за застрояване, но близостта 
им до града  е предпоставка за предоставянето им за ползване за земеделски нужди. 

Отдаването им под наем ще се осъществи чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс. Търг или конкурс ще бъде обявяван за всеки отделен имот само 
след проявен интерес и подадено заявление от заинтересовани лица.  

Условията за търга или конкурса и начина на ползване на земята ще бъдат  
конкретизирани в тръжните/конкурсните  документи.  

За целта се разработва  програма-презентация, която ще бъде публикувана на 
сайта на Община Варна -  www.varna .bg   

За всеки един  незастроени имот-частна общинска собственост,  предвиден за 
отдаване под наем за земеделски нужди, се изготвя индивидуален слайд с информация 
за местоположението, площта, границите и годишната базисна наемна цена, изчислена 
съгласно чл. 6 и 7 от “Методика за определяне на стартови базисни наемни цени при 
обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
нежилищни имоти и вещи – общинска собственост”. 

Имоти-частна общинска собственост, подходящи за  отдаване под наем за 
земеделски нужди: 

   
№ АОС Адрес на имота площ  

кв.м. 
1 5939/09г. М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3268 760  
2 5933/09 г. М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3253 432 
3 5932/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.1571 10 874 
4 5969/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3040 7 692 
5 5972/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3201 333 
6 5971/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3195 1 163 
7 5935/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3228 285 
8 5938/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3261 426 
9 5940/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3277 439 

10 5880/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.48 495 
11 5832/09 М-ст Боровец-север ПИ 2605 970 
12 5948/09 М-ст Боровец-север ПИ 840 840.70 
13 5942/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3298 658 
14 5935/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3226 578 
15 5986/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.1221 620 
16 5978/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.1229 369 
17 5977/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3162 352 
18 5976/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3169 529 
19 5975/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3187 316 
20 5974/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3188 527 
21 5973/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.1182 694 
22 5979/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.1234 791 

 23 5980/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3109 488 
24 5981/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3113 2 435 
25 5982/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3127 878 
26 5983/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3154 709 
27 5984/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3155 294 
28 5985/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3157 473 
29 5970/09 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3193 662 
30 5802 М-ст Боровец-юг ПИ 10135.5403.3704 3 897 
31 5297 С.Каменар м-ст „Кайряк”  ПИ 032055 ЕКАТТЕ 35701 6 7421 
32 5296 С.Каменар м-ст „Кайряк”  ПИ 032036 ЕКАТТЕ 35701 10 105 



33 5287 С.Каменар м-ст “Костадин Йолу” ПИ  000134 
ЕКАТТЕ 35701 

3 534 

34 5290 С.Каменар м-ст „Кара ач” ПИ 0 000145 ЕКАТТЕ 
35701 

20 145 

35 5707 СО Сълзица ПИ № 55 579 
36 5585 СО Сълзица ПИ №393 389-41 
37 5914 СО Сълзица ПИ №695 154 ,18 
38 5915 СО Сълзица ПИ №696 195,71 
39 5916 СО Сълзица ПИ №697 122 
40 5917 СО Сълзица ПИ №698 150 
41 5918 СО Сълзица ПИ №699 65,73 
42 5919 СО Сълзица ПИ №700 97,48 
43 4989 СО Сълзица ПИ №222 1 039 
44 5537 СО Сълзица ПИ №816 697 
45 5314 СО  Ментеше ПИ  1338 389 
46 5361 СО  Ментеше ПИ  1265 288 
47 5220 СО  Ментеше ПИ  1288 1 080 
48 5219 СО  Ментеше ПИ  1282 949 
49 5218 СО  Ментеше ПИ  1146 1 207 
50 5215 СО  Ментеше ПИ  1035 1 965 
51 5224 СО  Ментеше ПИ  1307 632 
52 5216 СО  Ментеше ПИ  1221 529 
53 5842 СО  Ментеше ПИ  1268 1555 
54 5362 СО  Ментеше ПИ  1284 306 
55 5247 СО  Ментеше ПИ  1400 620 
56 5246 СО  Ментеше ПИ  1401 851 
57 5265 СО  Ментеше ПИ  1134 2 719 
58 5242 СО  Ментеше ПИ  1328 1 111 
59 5244 СО  Ментеше ПИ  1409 2 389 
60 2436 С.Тополи м-ст Ачмите масив 27,имот21 10 809 
61 5827 М-ст  Планова ПИ 969 817 
62 5728 М-ст Летище имот № 5030624 1 347 
63 5749 К.к.Чайка ПИ 10135.2471.122 987 
64 5311 Ж.к.Изгрев ПИ 3231 962 
65 5563 С.Константиново м-ст Крушова нива ПИ 393 844 
66 5824 С.Константиново м-ст Черешова градина ПИ 257 497 
67 5802/2009г. СО „Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3704 3 897 
68 5743/2010г. М-ст „Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3024 1212 
69 5760/2010г. М-ст „Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3031 3 697 
70 5782/2010г. М-ст „Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3029 3 897 
71 5794/2010г. М-ст „Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3034 1 835 
72 5848/2010г. М-ст „Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3030 3 370 
73 6183/2010г. М-ст „Боровец-юг” ПИ 10135.5413.2340 764 
74 6184/2010г. М-ст „Боровец-юг” ПИ 10135.5403.2480 842 
75 6185/2010г. М-ст „Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3017 2 420 
76 6177/2010г. М-ст „Боровец-юг” ПИ 10135.5403.1588 600 
77 6188/2010г. М-ст „Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3319 764 
78 6214/2010г. М-ст „Зеленика” ПИ 10135.5545.318 1205 
79 6215/2010г. М-ст „Зеленика” ПИ 10135.5545.3638 1078 
80 6213/2010г. М-ст „Зеленика” ПИ 10135.5545.3518 321 
81 6212/2010г. М-ст „Боровец-север” ПИ 2486 2 549,68 
82 6211/2010г. М-ст „Боровец-север” ПИ 2492 760 
83 6210/2010г. М-ст „Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3033 8 527 
84 6209/2010г. М-ст „Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3037 6 146 
85 6222/2010г. М-ст „Боровец-юг” ПИ 10135.5403.994 664 
86 6208/2010г. М-ст „Боровец-юг” ПИ 10135.5403.3028 28 256 

 



 
2. Имоти-частна общинска собственост, предвидени за продажба или 

публично-частно партньорство, съгласно ЗОС   
 

2.1. Имоти-частна общинска собственост, предвидени за продажба чрез 
публичен търг или публично оповестен конкурс или публично-частно 
партньорство, съгласно ЗОС 
 
№   Административен адрес 

и площ 
АОС 

1 с.“Звездица” кв.21 
УПИ Х -общ.,целият с площ 1 030 м2 

 
5560/2009г. 

2 С.О.“Балъм дере” ПИ № 455  
с площ 447 м2 

 
5310/2008г. 

3 С.О.“Ментеше” 
ПИ № 1054 с площ 445 м2 

5320/2008г. 

4 С.О.“Ментеше” 
ПИ № 1134 с площ 2 719 м2 

5265/2008г. 

5 СО.“Ментеше” 
ПИ № 1159 с площ 455м2 

5317/2008г. 

6 С.О.“Ментеше” 
ПИ № 1163 с площ 420 м2 

5315/2008г. 

7 С.О.“Ментеше” 
ПИ № 1312 с площ 936м2 

5313/2008г. 

8 С.О.“Ментеше” 
ПИ № 1338 с площ 389 м2 

5314/2008г. 

9 С.О.“Ментеше” 
ПИ №1430 с площ 1 350 м2 

5319/2008г. 

10 ул.“Гоце Делчев” № 57,  
ПИ  №4, кв. 567, 14 м.р., с площ 216 м2 

 
5616/2009г. 

 
11 ул. “Карамфил”, 

ПИ № 10135.2553.780, 25 м.р. с площ 544 м2  
 

5623/2009г. 
 
 

12  ул. “Прилеп” УПИ ІІ -“за магазин, кв. 489, 5 м.р., идентичен с ПИ № 
10135.2552.10  с площ 293,00 м2 

 
2360/2002г. 

13 С.О. “Балъм дере”, поземлен имот №340, 
с площ 1 124кв.м. 

5170/2008г. 
 

14 С.О. “Балъм дере”, поземлен имот №375, 
с площ 690кв.м. 

5160/2008г. 

15 С.О. “Балъм дере”,  
поземлен имот №380, с площ 967кв.м. 

 
5172/2008г. 

16 кв.“Аспарухово”, ул.”Перник” №5А, поземлен имот 
№10135.5502.458, 

с площ 226кв.м. 

 
 4567/2007г. 

 



17 ж.к.”Възраждане”  
ІV-ти подрайон, поземлен имот №10135.3511.560,  
с площ 6 646кв.м. 

 
  

5225/2008г. 

18 ПЗ ”Планова”, поземлен имот №10135.73.52, 
с площ 6 438кв.м. 

 
5184/2008г. 

19 “Южна промишлена зона”, поземлен имот 
№10135.5501.50,  
с площ 3 182кв.м. 

 
5223/2008г. 

 

20 С.О. “Планова”, 
поземлен имот №1259,  
с площ 1 892кв.м. 

 
5371/2008г. 

 

21  С.О. “Балъм дере”, поземлен имот №386, с площ 2162м2  
5161/2008г. 

22  С.О. “Балъм дере”, поземлен имот №410, с площ 610м2  
5166/2008г. 

23  Южна промишлена зона  
поземлен имот №10135.5501.49, с площ 677м2 

 
5261/2008г. 

24  Ж.к.“Възраждане” ІІ-ри м.р., поземлен имот №10135.3511.561, с площ 
614м2 

 
 3493/2005г. 

25 Ул. „Хъшове” № 2,  
с площ 2172 кв.м. 

 
5365/2009 г. 

26 Ж.к. „Чайка” 19 п.р.  
с площ 350 м2 

 
5168/2008 г. 

27 м. Зеленика 
ПИ 10135.5545.9543 – с площ 270 м2 

 
5143/2008 г. 

28 ул. „Усмивка” № 15, част от сграда (сутерен) със ЗП 47 кв.м. и земя 139 
кв.м. ид.ч. от цялото с площ 179 кв.м. 

  
5546/2009г. 

29 бул. „Сливница” № 175, ПИ № 10135.3516.24 –  с площ 344.00 м2  
3288/2005 г. 

30 с. Тополи, ул. „Д-р Липов”, кв. 19, УПИ Х    с площ 518 м2  
5798/2009 г. 

31 м/ст „Боровец - юг” – ПИ 10135.5403.880 с площ 885.00 
м2 

 
6019/2010 г. 

32 м/ст „Боровец – юг” ПИ 10135.5403.711  с площ 560.00 
м2 

 
6017/2010 г. 

33 “Южна промишлена зона”, поземлен имот №10135.5501.64, с площ 
9453кв.м. 

 
1022/1999 г. 

34 Ул.“Подвис”, ПИ №10135.2554.531,  
с площ 3 331кв.м. 

5722/2009 г. 

35 ул. „Дубровник” УПИ VІІІ–за студентски общежития и трафопост, кв.33 
идентичен  
 ПИ № 10135.2554.42 – с площ 2 294.00 м2 

 
3216/2004 г. 

 
36 ул. „Д-р Железкова”,   

 ПИ № 10135.2559.238 – с площ 1 780.00 м2 
 

3522/2005 г. 
37 Ул. „Дубровник” № 36,  

ПИ 10135.2554.525 с площ 473 кв.м. 
 

4484/2007г. 
38 Ул. „Григор Пърличев” №11,  

сгради и земя с площ 204 кв.м. 
 

4441/2007г. 
39 Ул. „Акад. Курчатов” №30,  

ПИ 10135.3515.1730 с площ 803 кв.м. 
 

5033/2008г. 



40 Ул. „Акад. Курчатов” №30а,  
ПИ 10135.3515.1731 с площ 717 кв.м. 

 
5034/2008г. 

41 С. Тополи, ул. „Д-р Липов”,  
УПИ ХІ с площ 662 кв.м. 

 
6161/2010г. 

42 Ул. „Борис Киряков” № 36, 
ПИ 10135.5504.501 с площ 510 кв.м. 

 
6158/2010г. 

43 Ж.к. „Изгрев”,  
ПИ 3231 с площ 962 кв.м. 

 
5311/2008г. 

44 м. „Боровец-юг”, ПИ 10135.5403.3933  
с площ 369кв.м. 

 
6095/2010г. 

45 м. „Зеленика”, ПИ 10135.5545.328  
с площ 1106 кв.м. 

 
5990/2010г. 

46 СО „Боровец-юг”, ПИ 10135.5403.3750 
с площ 264 кв.м. 

 
6060/2010г. 

47 СО „Прибой”, ПИ 10135.5549.2070  
с площ 251 кв.м. 

 
6062/2010г. 

48 С. Тополи – УПИ V-286  
с площ 960.00 м2 

 
5879/2009 г. 

49 С.О „Ментеше” ПИ № 1265  
с площ     288.00 м2 

 
5361/2008 г. 

50 СО „Пчелина”, ПИ 685 
с площ 2582 кв.м. 

 
5812/2009г. 

51 М. „Зеленика”, ПИ 10135.5545.3542  
с площ 525 кв.м. 

 
6093/2010г. 

52 СО „Боровец-юг”, ПИ 10135.5403.3169 
с площ 529 кв.м. 

 
5976/2009г. 

53 СО „Боровец-юг”, ПИ 10135.5403.3155 
с площ 294 кв.м. 

 
5984/2009г. 

54 кв. „Аспарухово”, ул. „Чонгора”, ПИ 10135.5505.477 с площ 346 кв.м.  
6070/2010г. 

55 м. „Франга дере и Кокарджа”, 
ПИ 10135.2551.4 с площ 1114 кв.м.   

 
6036/2010г. 

56 м. „Каракаш тепе”, 
ПИ 10135.2062.361 с площ 1586 кв.м. 

 
6030/2010г. 

57 СО „Прибой”, ПИ 10135.5549.1698 
с площ 1021 кв.м. 

6037/2010г. 

58 м. „Св. Никола”, 
ПИ 10135.2563.3 с площ 872 кв.м. 

6012/2010г. 

59 СО „Акчелар”,  
ПИ 10135.2522.808 с площ 487 кв.м. 

6069/2010г. 

60 СО „Акчелар”,  
ПИ 10135.2522.778 с площ 669 кв.м. 

6076/2010г. 

61 С.О. „Под село”, ПИ 5050841,  
с площ 891 кв.м.  

5783/2009г. 

62 С.О. „Под село”, ПИ 5050842,  
с площ 689 кв.м. 

5789/2009г. 

63 С.О „Боровец-юг”, ПИ № 10135.5404.2222 – с площ 981 м2 5754/2009 г. 
64 м/ст „Ален мак” – ПИ 10135.2515.3145 с площ 451.00 м2 5831/2009 г. 
65 С.О „Сълзица”, ПИ № 393 –    с площ 389.41 м2 5585/2009 г. 
66 с. Константиново,  кв. 50 УПИ VІІІ-231       с площ   1306.20 м2 5730/2009 г. 
67 ул. „Братя Бъкстон” 12  

 ПИ № 10135.2558.7 – 316.00 м2 
7/1996 г. 

68 ул. „Братя Бъкстон” 14  
 ПИ № 10135.2558.6 – с площ 330.00 м2 

6/1996 г. 

69 ул. „Братя Бъкстон” 16  
 ПИ № 10135.2558.5 – с площ 330.00 м2 

9/1996 г. 

70 Ул. „Караагач”, 
ПИ 10135.2559.109 с площ 1 094 кв.м. 

6026/2010г. 

71 Ул. „Манастирска” № 1,  



ПИ 10135.5502.572 с площ 424 кв.м. 831/1998г. 
72 Ул. „Манастирска” № 3, 

ПИ 10135.5502.571 с площ 389 кв.м. 
 

830/1998г. 
73 СО „Ален мак”,  

ПИ 10135.2515.3033 с площ 464 кв.м. 
 

5860/2009г. 
74 Бул. „Цар Освободител” №50 

 
 

1869/2000г. 
75 с.Звездица, ул. „Вега”,  

УПИ ХІV с площ 690 кв.м. 
 

6175/2010г. 
76 с.Звездица, ул. „Вега”,  

УПИ ХІІІ с площ 730 кв.м. 
 

6174/2010г. 
77 СО „Планова”, ПИ 1422  

с площ 454 кв.м. 
 

6038/2010г. 
78 м. „Акчелар”, ПИ 835  

с площ 1160 кв.м. 
 

4031/2006г. 
79 м. „Ракитника”, ПИ 10135.5426.2414 

 с площ 568 кв.м. 
 

6014/2010г. 
80 СО „Боровец.юг”, ПИ 10135.5403.3307  

с площ 627 кв.м. 
 

6046/2010г. 
81 с. Константиново, ул. „Мусала”, УПИ ІХ-231  

с площ 1061 кв.м. 
 

5731/2009г. 
82 м. „Салтанат” № 83, ПИ 10135.536.193 

с площ 4 287 кв.м.  
 

1488/2000г.. 

83 ул. „Роза”, ПИ 10135.2553.774 
с площ 255 кв.м. 

 
1338/1999г. 

84 м. „Салтанат” № 81, кв. 38, ПИ 10135.536.191 
с площ  15 852  

4886/2008г.  
 

85 Ул. „Народни будители” № 33, 
ПИ 10135.5502.577 с площ 318  кв.м. 

6066/2010г. 

86 Местност „Салтанат” 
Земя ПИ № 10135.53.54 с площ 2 409 м2 и сграда  със застроена площ 
145 м2 

5891/2008г. 

87 Ж.к. „Чайка”, УПИ ІV  с площ 710 кв.м. 3638/2006г.. 

88 Ул. „Шипка” № 1 
1.жилище на втория етаж ЗП 128 м2   
2. жилище на третия етаж със ЗП 128 м2   
 

 
1501/2000 г.  

         1502/2000 г. 

89 Кк „Св. Св. Константин и Елена”   
ПИ № 134  
с площ  8 649 м2  

2366/2002 г. 

90 С. Тополи, ПЗ „Клисе Баир” 
ПИ № 88  
с площ 69 861м2 

6087/2010 г. 

91 КК „Малка Чайка”, ПИ 10135.5203.9  
с площ 36 447 м2 

6284/2010г. 

92 Ул. „Александър С. Пушкин” № 7 – Детски комплекс – земя  и  
сградата–РЗП 572.47м2, представляващи реален дял 

2690/2003г 

93 с. Звездица, УПИ VІ-общ, кв.24,  
с площ 730 кв.м. 

5089/2008г. 



94 ул. „Манастирска” № 5,  
с площ 265 кв.м. 

4866/2008г 

 

 
2.2. Имоти-частна общинска собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост 

чрез продажба частта на Община Варна 

 
№ Административен адрес АОС 

1 ж.к. „Чайка” –  
170 кв.м. ид.ч. от целия 535 кв.м. 

3578/2005 г. 

2 ул. „Чинар” № 40 – 
 225 кв.м. от целия  380 кв.м. 

4087/2006 г. 

3 ул. „Константин Арабаджиев” № 10 ,  
262кв.м. ид.части от  
целия с площ 392кв.м. 

 
4352/2007 г. 

4 С.О  „Сълзица” – 453 м2 ид. части от целия с площ 1 453 м2 5228/2008 г. 
5 ж.к. „Младост”, І м.р., УПИ ХVIІІ-за търговия и услуги,  кв.:6, ПИ 

№10135.3512.196 с площ 245,00кв.м. от целия 2 195 км.м. 
 

3498/2005 г. 
6 С.О. „Сълзица”, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №532, 

211 кв.м. ид. части от целия   1 011кв.м. 
5583/2009 г. 

7 Ул. „Капитан Райчо” № 129 А, ПИ№10135.3517.55, 97 кв.м. ид.ч. от целия   
194кв.м. и ½ ид.ч. от сграда 

3771/2006 г. 

8 с. Константиново 
ул. „Хан Омуртаг” – 49.30  кв.м. ид.части от   целият-937.90 кв.м. 

5347/2008 г. 

9 В.З."ТРАКАТА", УЛ."ПЪРВА" №81  
ПИ:10135.2564.444, с площ  
394.00  кв.м. ид.ч. от целия  994кв.м. 

5810/2009 г. 

10  В.З."ТРАКАТА" УЛ."СЕДМА" №19  
ПИ:10135.2564.445, 65.00  кв. м. ид. ч. от  
целия   495.00  кв.м. 

5811/2009 г. 

11 С.О. „Кочмар”, УПИ І-412, кв. 19 - 22    кв.м. ид.части  от целия   578  
кв.м.  

4726/2007 г. 

12 ул. „Воден” № 27 – 31 % ид.ч. от земя с площ 198 кв.м.  и ид.ч. от сграда 2625/2003 г. 
13 С.О. „Прибой”, ПИ 10135.5549.1416 – 223  кв.м. ид.части от целия   2 226 

кв.м. 
5825/2009 г. 

14 м. „Ален Мак”, ПИ 10135.2515.3344 – 90 кв.м. ид.части от целия  630 
кв.м. 

5826/2009 г. 

15 кв. Аспарухово, ул. „Лайош Кошут” № 11 – 16 м2 ид. части от ПИ 
10135.5506.840 целия с площ 180.00 м2 

4845/2008 г. 

16 С.О „Планова” – 84.00 м2 ид. части ПИ 759 целия с площ  1184.00 м2 5967/2009 г. 
17 м/ст „Добрева чешма” – 90.00 м2 ид. части от ПИ 10135.2510.885 целия с 

площ 854.00 м2 
5634/2010 г. 

18 м. „Вилите” № 10, кв. „Аспарухово” 
ПИ 1775, ½ ид.ч. от 634 кв.м. 

1794/2000 г. 

19 Кв. Виница, ул. „Евксиноград”,  
УПИ VІІ, 101 кв.м.  ид.ч. от  931 кв.м. 

5418/2008г. 

20 ул. „Обзор” № 25 – 275.00 м2 ид. части от ПИ № 10135.2575.1677 целия с 
площ 715.00 м2 

 
4750/2008 г. 

21 С.О. „Прибой” – 107.00 ид. части от ПИ № 10135.5549.1606 целия с площ 
538.00 м2 

5309/2008 г. 

22 С.О. „Акчелар” № 98, с площ 64.00 м2 ид. ч. от ПИ 10135.2526.203 целия с 
площ 1060.00м2 

5683/2009 г. 

23 ул. „Морава” №4, ПИ 10135.5506.270 с площ 163 кв.м. ид.ч. от 308 кв.м. 4984/2008г. 
24 ул. „Георги Раковски” № 54, УПИ ІV-11 с площ 90,50 кв.м. от 241 кв.м. 4847/2008г. 
25 ул. „Екатерина Симитчиева” № 4 2470/2002 г. 



 
26 ул. „Янко Карагяуров” № 16, 

½ ид.ч. от 250 кв.м. 
378/1997г. 

27 ул. „Константин Илиев” № 6 – 265 м2 ид. части от ПИ 10135.2575.914 от 
целия с площ 520.00 м2 

4805/2007 г. 

28 С.О. „Планова” – 233.00 м2 ид. части от ПИ 538  целия с площ 1033.00 м2 5859/2009 г. 
29 ж.к „Бриз”  - 63.00 м2 ид. части от ПИ 10135.2526.332 целия с площ 463.00 

м2 
6023/2010 г. 

30 с. Тополи – 384.00 м2 ид. части от УПИ ІV- общ. от целия с площ 654.00 м2 5884/2009 г. 
31 С.О „Ален мак” – 277 м2 ид. части от ПИ 10135.2515.24 от целия с площ 

3327.00 м2 
6032/2010 г. 

32 С.О. „Траката”  - 178.00 кв.м.  ид. части от ПИ 10135.2520.6023 целия                           
с площ 965.00м2 

6007/2010 г. 

33 ж.к „Чайка” – 170.00 м2 ид. части от ПИ 10135.2562.196 целия с площ 
535.00 м2 

3578/2005г. 

34 Ул. „Кирил и Методий” № 68 - 120.00 м2 ид. части от №10135.5505.284 
целия с площ 235.00 м2 

3729/2006 г. 

35 местност „Добрева чешма", представляващ 11.00 (единадесет) м2 идеални 
части от ПИ 10135.2510.868 с площ 731.00 м2 

5750/2009 г. 

36 с. Звездица, местност „Под село", ЕКАТТЕ 30497 представляващ 64.00 
м2 идеални части от ПИ 5050812 с площ 1006.00  м2; 

5740/2009г. 

37 с. Тополи, ул. «Д-р Липов» № 8А 
22 кв.м ид.ч. от 560 кв.м. 

6096/2010г. 

38 ул. «Тодор Влайков» № 63,  
 

1857/2000г. 

39  СО «Добрева чешма», ПИ:10135.2510.675 с площ 38 кв.м.ид.ч. от 597 
кв.м. 

6092/2010г. 

40  ул. «Хан Тервел» №9, ПИ 10 с площ 80 кв.м. ид.ч. от 270 кв.м. 5892/2009т. 
41 ул. «Драгоман» № 11, ПИ 10135.15.07.183  

с площ ½ ид.ч. от 195 кв.м. 
4486/2007г. 

42 с. Константиново, ул. «Васил Левски» №1а, 
УПИІV-52, 578,59кв.м. ид.ч. от 1413,59кв.м. 

5958/2010г. 

43 м. «Ракитника», ПИ 10135.5426.2419 
264 кв.м. ид.ч. от 816 кв.м. 

6064/2010г. 

44 м. «Ракитника», ПИ 10135.5426.2418 
33 кв.м. ид.ч.  от 803 кв.м. 

6063/2010г. 

45 кв.Виница, ул. «Добри Христов» № 12, 
133 кв.м. ид.ч. от 723 кв.м. 

6052/2010г. 

46 с. Тополи, ул. «Йордан Николов» № 1а 
398 кв.м. ид. ч. от 1018 кв.м.  

5482/2009т. 

47 СО «Зеленика»,ПИ 10135.5545.3075 
208 кв.м. ид.ч. от 808 кв.м. 

6078/2010г. 

48 СО «Прибой», ПИ 10135.5549.2072 
120 кв.м. ид.ч. от 679 кв.м. 

6061/2010г. 

49 ул. «Васил Петлешков» № 12 
102 кв.м. ид.ч. от 477 кв.м. 

4581/2007г. 

50 ул. «Янкул Войвова» № 44 
190 кв.м. ид.ч. от 250 кв.м. 

3887/2006г. 

51 ул. «Кирил и Методии» № 147 
49 кв.м. ид.ч. от 424 кв.м. 

6176/2010г. 

52 бул. „Република”   
ПИ 10135.3511.654 - 802 кв.м. ид.ч. от  1857 кв.м.  

6280/2010г. 

53 Ул. «Райко Даскалов» № 14, ПИ 10135.3515.1505 с площ 132 кв.м. 
ид.ч. от 408 кв.м. 

5384/2008г. 

54 КК „Чайка”, ПИ 10135.2515.20 – с площ 200.00 кв.м. ид. ч. от целия    
800.00 кв.м. 

5875/2009г. 

55 С.О.”Планова”, ПИ 779 – 154  кв.м. ид.ч. от целия  1 054 кв.м. 5806/2009г. 
56 М. „Зеленика”, ПИ10135.5545.3268 - 96 кв.м. ид.ч. от целия 534 кв.м. 5913/20090г. 
62 Кв. „Аспарухово”, ул. „Ростов” № 17, 4367/2007г. 



ПИ 10135.5502.60 - 222,97 кв.м. ид.ч. от  349,64 кв.м. 
63 ул. «Сава» № 52, ПИ 10135.52.274  

с площ 105,25 кв.м. ид.ч. от 205 кв.м. 
4274/2007г. 

 
 
  2.3. Имоти-частна общинска собственост, предвидени за продажба на земя  

по чл.35, ал. 3 от ЗОС     

№ Административен адрес АОС 

1 Ул. „Франгя” № 3 
 

5157/2008г. 

2 жк. „Вл. Варненчик”, ТК над бл. 20  
Модул – 18.00 м2 

2266/2002 г. 

3 жк. „Младост” ІІ м.р. 
ТК „ОРЕХЧЕТО” 
Модул № 36 – 20.00 м2 

 
2350/2002 г. 

4 Ул. „Вярност” № 8 
 

5455/2008 г. 

5 Ул. „Цар Симеон” № 6 
 

5385/2008 г. 

6 Ул.”Белгород” № 7 
 

5382/2008 г. 

7 Ул. „Мара Гидик” № 63 
 

5637/2009 г. 

8 Ж.к Младост ІІ м.р. – 12.44 м2 

 
2867/2004 г. 

9 Ул. „Димитър Икономов” № 9 – 275.00 м2 

 
3927/2006 г. 

10 Бул. „Вл. Варненчик” 38 – 14.50 м2 

 
4905/2008 г. 

11 Ул. „Ген. П. Кюркчиев” 6 – 165 м2 

 
5431/2008 г. 

12 Ул. „Сава Геренов” № 22 5794/2009 г. 
13 Ул. „Отец Паисий” – 9.50 м2 5647/2009 г. 
14 Жк. Младост –І м.р., кв. 2 

35.50 м2 
3417/2005 г. 

15 Жк. Младост –І м.р., кв. 2 
44.00 м2 

3417/2005 г. 

16 Ул. „Херцен” № 2 
 

 5386/2008г. 

17 Ул. „Цар Симеон І” № 6 
 

 5385/2008г. 

18 Ул. „Белгород” № 7 
 

 5382/2008г. 

19 Ул. „Тракийска” № 28  5778/2009г. 
20 Ул. „Шипка” № 1 1501/2000 г. 
21 Ж.к. «Младост»І м.р., УПИ І-общ. обсл. 2410/2002г. 
22 С. Звездица, ул. „Касиопеа” №2 4186/2007г. 
23 Ул. „Константин Величков” № 19,  

УПИ ІІІ-7 с площ 230 кв.м. 
5375/2008т. 

24 Кв. Виница, ул. „Ламбо Пасков” №16, 
ПИ 10135.2575.1512 с площ 1/2 ид.ч. от 577 кв.м. 

5205/2008г. 

25 Ж.к. „Възраждане”, ТК „Възраждане” до бл.7 и 11, модул 34, ПИ 
10135.3511.89 с площ  16 кв.м. ид.ч. 

2459/2002г. 

26 Ж.к. „Младост”, ТК „Младост” до супер 59, модул№ 77, ПИ 
10135.3512.200 с площ 15 кв.м. ид.ч. 

2326/2002г. 

27 Ж.к. „Младост”, ТК „Орехче”, модул № 6 
ПИ 10135.3512.139 с площ 12,44 кв.м. ид.ч. 

2867/2004г. 



28 Ж.к. „Младост”, ТК „Орехче”, модул № 3 
ПИ 10135.3512.139 с площ 14,37 кв.м. ид.ч. 

2867/2004г. 

29 Кв. Виница, ул. „Сава Геренов”№ 22, 
ПИ 10135.2575.1192 с площ ½ ид.ч. от 616 кв.м. 

5194/2009г. 

30 Кв. Аспарухово, ул.”Панорамна” №19, 
УПИ ХVІІІ-483 с площ ½ ид.ч. от 550 кв.м. 

5640/2009г. 

31 Ул. „Цар Асен” № 27, 
ПИ 10135.1505.258  
с площ 152 кв.м. ид.ч. от 628 кв.м. 

5090/2008г. 

32 Ул.”Бяла мура” №15, 
ПИ 10135.2553.710 с площ 36,57 кв.м. ид.ч. 

3301/2005г. 

33 Ул. „Христина Морфова” № 8 и 8а, 
ПИ 10135.2556.319 с площ  379 кв.м. 

5709/2009г. 

34 С. Тополи, ул. „Ал. Димитров” № 65, 
УПИVІІ-118 с площ 491,67 кв.м. ид.ч. 

4856/2008г. 

35 Кв. Виница, ул. „Морска звезда” №5, 
ПИ 10135.2575.950 с площ ½ ид.ч.  от 810 кв.м. 

6027/2010г. 

36 Ул. „Белински” № 7, 
ПИ 10135.3515.454 с площ 145 кв.м. 

5373/2008г. 

37 Кв. „Вл. Варненчик”, ул. „Антон Франгя” № 16, 
ПИ 10135.4504.274 с площ 163 кв.м. 

5607/2009г. 

38 Бул. „Вл. Варненчик”, ПИ 10135.1504.27  
с площ 14,50 кв.м. ид.ч. от 6773 кв.м. 

4905/2008г. 

39 С. Тополи, ул. „Коми” №10а, 
УПИ ХІV-387 с площ ½ ид.ч.  от 660 кв.м. 

4108/2006г. 

40 Кв. „Аспарухово”, ул. „Мара Гидик” № 47, 
ПИ 10135.5505.197 с площ 213 кв.м. 

4947/2008г. 

41 Ул. „Вярност” № 10, 
ПИ 10135.3515.137 с площ 180 кв.м. 

422982007г. 

42 Ул. „Ружа” №48 5260/2008г. 
43 Ул. „Христина Морфова” № 8, 8 А-   

ПИ 10135.2556.319 целия с площ 379.00 м2 
5709/2009 г. 

44 Ул. „Бяла мура” –  
ПИ 10135.2553.710  36. с площ  57.00 м2 ид.ч. 

3301/2005 г. 

45 Жк „Младост” ІІ м.р. – 268.00 м2 ид. части от ПИ 10135.3512.11 от целия с 
площ 1051.00 м2 (Гюрла) 

3417/2005 г. 

46 Жк „Младост” ІІ м.р., кв.2 
ТК„ОРЕХЧЕТО”12,44 кв. м. идеални части от ПИ 
№10135.3512.139   с площ 468 кв.м.  Модул № 6 

2867/2004г. 

47 ул. «Ропотамо» № 23а 4987/2008г. 
48 ул. «Сан Стефано»№ 2 3759/2006г. 
49 ул. «Тихомир» № 40 5093/2008г. 
50 ул. «Славянска» № 1-3-5 839/1998г. 
51 ул. «Усмивка» № 29 5506/2009г. 
52 ул. «Нежност» № 5 5558/2009г. 
53 с. Тополи, ул. «Овчага» № 44 5502/2009г. 
54 Ул. „Светослав Минков” № 7                                               5512/2009г.              

55 Ул. „Огоста” № 7 5481/2009г. 

56 Ул. „Тихомир” № 62 5444/2008г. 

57 Ул. „Пробуда”№ 202а 5518/2009г. 

58 Ул. „Стоян Михайловски” №11 5564/2009г. 

59 Ул. „Гомел” № 7 5696/2009г. 

60 М. Вилите, ул. „Кирил и Методий” № 99 5197/2009г. 

61 Ж.к. „Вл. Варненчик”, І-ви м.р., УПИ Х-общ.обсл. 2552/2003г. 



62 Ул. „Ал. Василев” № 1а 5535/2009г. 

63 Ул. „Боян Илиев” № 13 5712/2009г. 

64 Ул. „Боровец” № 52 5674/2009г. 

65 Ул. „Кичево” № 13 5496/2009г. 

66 Ж.к. „Вл. Варненчик”, ПИ 10135.4504.441 2301/2002г. 

67 Ул. „Добротица” № 37а 4695/2007г. 

68 Ул. „Георги Паспалев” №4 2945/2004г. 

69 Ул. „Крайезерна” № 24 5758/2009г. 

70 Бул. „Сливница” ъгъла с ул. „Отец Паисий” (ид.части) 4019/2006г. 
71 Ж.к. „Вл. Варненчик”, ул. „Ст. Чилингиров” 5677/2008г. 

72  Ул. „Еридан” № 21  5711/2009г. 
 73 Ул. „Христина Морфова” № 7  5233/2008г. 
74 Ул.”Кирил Шиваров”№ 10 5250/2008г. 
75 С. Тополи,  

ул. „Христо Патрев” № 60 
5460/2008г. 

76 Кв. Виница,  
ул. „Обзор” № 24 

5429/2008г. 

77 С. Тополи, ул. „Овчага” № 73 5150/2008г. 
78 Ул. „Станчо Войнов” № 14 5191/2008г. 
79 Ул. „Петко Напетов” № 49 3240/2005г. 
80 Ул. „Селиолу” № 31а 5019/2008г. 
81 Ул. „Дойран” № 18 3078/2004г. 
82 Ул. „Плевен” № 36 5078/2008г. 
  

2.4. Основни цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и 
разпореждане с жилищни имоти-общинска собственост 

В рамките на процеса на формиране на политиката на регионално развитие е от 
особено значение изграждането и институционалното укрепване на структурите на 
всички нива, работещи в тази сфера, с оглед действията им да осъществяват общата 
политика на Република България в Европейския съюз и да не противоречат на 
рамковата позиция.  

Всички функции на органите на местно самоуправление са насочени също така 
към решаване на широк кръг местни икономически проблеми, засягащи интересите 
както на териториалната общност така и на отделните граждани.  

В този смисъл, основен обект на местното самоуправление са въпросите от 
местен характер, които са жизнено важни за населението и са свързани главно с 
изграждането и развитието на населените места, опазването на обществения ред и 
осъществяване на комунални и други публични услуги. 

Постепенното им осъществяване може да доведе до реално местно 
самоуправление и относителна независимост на местната власт, за да може ефективно 
да се решават съответните проблеми. 

Наличният жилищен фонд  на Община Варна е разпределен в следните фондове: 
- фонд „Ведомствен” -   31 бр. жилища; 
- фонд „Резервен” -  14 бр. жилища; 
- фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, 

разпределен по районни кметства:  
• Район „Вл. Варненчик” -    642  броя  



• Район „Младост” – 390 броя 
• Район „Приморски” – 114 броя 
• Район „Аспарухово” – 91 броя 
• Район „Одесос” – 133 броя 

 
Постъпили са 185 искания за закупуване на общински жилища: 
• Район „Вл. Варненчик” -    101  броя  
• Район „Младост” – 46 броя 
• Район „Приморски” –16 броя 
• Район „Аспарухово” – 14 броя 
• Район „Одесос” – 8 броя 

Фондът, с който разполага  Община Варна към настоящия момент, в  по-
голямата си част  е  остарял и амортизиран и непрекъснато изисква заделянето на 
средства за основни ремонти и поддръжка. Същите не са вменени изцяло за сметка на 
наемателите, които заради несигурността,  в която се намират отказват да  бъдат за 
тяхна сметка и това създава конфликт с представителите на етажната собственост. 
       В същото време необходимостта от свободен жилищен фонд за настаняване на 
граждани, изпаднали в критични ситуации  е непрестанен, но веднъж заелият свободно 
жилище трудно губи правомощията си. Това налага постоянното обновяване на 
жилищния фонд.  
      Стратегическа промяна в политиката на Община Врана следва да бъде 
увеличаване на  резервния фонд на Община Варна, който да бъде неприкосновен и да 
не бъде намаляван чрез прехвърляне във фонд „Наематели” и продажба.  
       Все по-малко са  възможностите за придобиване на нови жилища чрез 
разпоредителни сделки. В тази връзка, свободните терени в различни неатрактивни за 
продажба зони на града, като  ж.к.”Възраждане” ІV-ти подрайон, поземлен имот 
№10135.3511.560, с площ 6 646 кв.м.;  ПЗ ”Планова”, поземлен имот №10135.73.52, с 
площ 6 438 кв.м. и други, с които Община Варна разполага, могат да бъдат реализирани 
за изграждане на собствен жилищен фонд.   

• Жилища-общинска собственост,  отговарящи на условията на НУРУЖНГНПОЖ   
за закупуване       
 
   № 

 
Административен адрес 

 
блок 

 
вход 

 
етаж 

 
Ап. № 

 
АОС № 

 
1. ж.к”Възраждане” 9 1 2 4 1918/2000год. 

2. ж.к.“Възраждане” 11 2 4 35 4316/2007год. 
3. ж.к.“Възраждане” 19 3 4 60   634/1998год 
4. ж.к.“Възраждане” 11 2 8 47    575/1998год. 
5. ж.к”Младост” 118 1А 1 1 3250/2007год. 
6. ж.к.”Възраждане” 11 3 3 55 4320/2007год. 
7. ж.к.”Възраждане” 7 2 3 29 2794/2003год. 
8. ж.к.”Младост” 108 8 3 15 4450/2007год. 
9. ж.к.”Младост” 106 9 7 31   777/1998год. 
10. ж.к.”Младост” 36 А 6 16 4615/2007год. 
11. ж.к.“Възраждане” 57 2 7 55 1204/1999год. 
12. ж.к”Младост”, 108 8 5 23 3938/2006год. 
13. ж.к”Възраждане”, 9 1 8 23  2907/2004год. 
14. ж.к.”Младост” 117 6 2 5 4102/2006год. 
15. ж.к”Възраждане” 12 3 1 51 3024/2007год. 
16. ж.к”Младост”, 118 1А 2 7 3059/2004год. 
17. ж.к”Младост”, 103 2 5 137 4681/2007год. 



18. ж.к”Младост”, 118 1А 5 21 4428/2007год. 
19. ж.к”Младост”, 106 7 4 136 4795/2007год. 
20. ж.к”Младост”, 118 1 6 28 2610/2006год 
21. ж.к”Възраждане” 65 2 4 35 3023/2004год. 
22. ж.к”Възраждане” 18 5 1 97 4683/2007год. 
23. ж.к.”Възраждане” 18 5 7 124  4456/2007год. 
24. ж.к.”Трошево” 

ул.”Йордан Йовков” №10 
 
10 

 
 

 
10 

 
50 

 
 2760/2003год. 

25. ж.к.”Възраждане” 7 2 3 29 2794/2003год. 
26. ж.к”Възраждане” 11 1 4 12 4314/2007год. 
27. ж.к.”Възраждане” 6 2 6 40 1309/1999год. 
28. ж.к.”Младост” 76 Г 8 96 4939/2008год. 
29. ж.к”Възраждане” 5 1 1 1 4852/2008г 
30. ж.к.”Възраждане” 61 3 4 60 274/1997год 
31. ж.к.”Възраждане” 6 2 8 46 2764/2003год 
32. ж.к.”Младост” 101 5 3 8 4983/2008год 
33. ж.к.”Младост” 108 8 4 18 2795/2003год 
34. ж.к.”Младост” 107 8 4 17 298/1997год. 
35. ж.к.”Младост” 157 3  20 3403/2005год. 
36. “Възраждане” 64 3 1 51 1717/2000год.год. 
37. ж.к “Вл. Варненчик” 306 3 5 42 1699/2000год 
38. ж.к “Вл. Варненчик” 36 1 2 7 344/1998год 
39. ж.к “Вл. Варненчик” 407 15 7 269 1990/2000год 
40. ж.к “Вл. Варненчик” 405 18 5 13 308/1997год 
41. ж.к “Вл. Варненчик” 403 14 3 7 4264/2006год 
42. ж.к “Вл. Варненчик” 36 1 1 4 4529/2007год. 
43. ж.к “Вл. Варненчик” 405 22 2 65 4243/2007год. 
44. ж.к.”Вл. Варненчик” 26 1 4 20 4369/2007год. 
45. ж.к.”Вл. Варненчик” 406 13 2 32 2447/2002год. 
46. ж.к.”Вл. Варненчик” 404 11 9 153 4273/2007год. 
47. ж.к.”Вл. Варненчик” 404 7 4 34 1589/1999год 
48. ж.к.”Вл.Варненчик” 405 3 1 41 4496/2007год 
49. ж.к.”Вл.Варненчик” 227 3 7 99  3075/2004год 
50. ж.к “Вл. Варненчик” 34 1 1 4   4576/2007год 
51. ж.к “Вл. Варненчик” 222 2 1 2    337/1997год. 
52. ж.к “Вл. Варненчик” 405 20 5 38   4233/2007год 
53. ж.к “Вл. Варненчик” 406 16 4 2 2444/2002год 
54. ж.к “Вл. Варненчик” 34 2 2 38 3914/2006год 
55. ж.к “Вл. Варненчик” 24 1 12 59 3916/2006год. 
56. ж.к “Вл. Варненчик” 219 1 3 11 4824/2006год. 
57. ж.к “Вл. Варненчик” 209 1 6 22 4079/2006год 
58. ж.к “Вл. Варненчик” 406 17 2 28 2445/2002год. 
59. ж.к.”Вл.Варненчик” 404 7 8 45    889/1998год. 
60. ж.к.”Вл.Варненчик” 404 5 1 53    133/1997год. 
61. ж.к “Вл. Варненчик” 28 2 5 52     3645/2006год. 
62. ж.к “Вл. Варненчик” 211 3 1 61 4511/2007год. 
63. ж.к “Вл. Варненчик” 228 2 9 69 4770/2007год. 
64. ж.к “Вл. Варненчик” 216 6 8 182 4802/2007год. 
65. ж.к “Вл. Варненчик” 6 4 1 65 4289/2007год. 
66. ж.к “Вл. Варненчик” 36 1  2 4528/2007год. 
67. ж.к “Вл. Варненчик” 404 15 5 222 134/1997год. 
68. ж.к “Вл. Варненчик” 403 14 7 21 4222/2007год. 
69. ж.к “Вл. Варненчик” 36 2 7 59 562/1998год. 
70. ж.к “Вл. Варненчик” 24 1 11 53 4329/2007год. 
71. ж.к “Вл. Варненчик” 404 8 2 56 1624/2000год 
72. ж.к “Вл. Варненчик” 401 4 6 71 4393/2007год 
73. ж.к “Вл. Варненчик” 206 5 2 131 4720/2007год 
74. ж.к “Вл. Варненчик” 211 1 4 15 1807/2000год. 



75. ж.к “Вл. Варненчик” 401 4 2 59 3880/2006год. 
76. ж.к “Вл. Варненчик” 213 2 2 42 1838/2001год. 
77. ж.к “Вл. Варненчик” 213 3 2 66 2790/2003год. 
78. ж.к “Вл. Варненчик” 407 16 8 297 1014/2000год. 
79. ж.к “Вл. Варненчик” 204 Б 9 158 1371/2000год. 
80. ж.к “Вл. Варненчик” 405 11 8 70 1099/2000год. 
81. ж.к “Вл. Варненчик” 401 18 1 294 4740/2007год. 
82. ж.к “Вл. Варненчик” 216 6 8 182 4802/2007год. 
83. ж.к “Вл. Варненчик” 204 1 6 23 4715/2007год. 
84. ж.к “Вл. Варненчик” 401 6 4 107 3345/2006год. 
85. ж.к “Вл. Варненчик” 407 2  207 4755/2007год. 
86. ж.к “Вл. Варненчик” 209 1 1 3 4200/2007год 
87. ж.к “Вл. Варненчик” 403 14 7 21 4222/2007год 
88. ж.к “Вл. Варненчик” 35 2 3 42 4571/2007год 
89. ж.к “Вл. Варненчик” 36 1 1 1 2317/2002год 
90. ж.к “Вл. Варненчик” 223 4 8 114 167/1997год. 
91. ж.к “Вл. Варненчик” 36 1 6 22 4533/2007год 
92. ж.к “Вл. Варненчик” 34 2 5 50 4580/2007год 
93. ж.к “Вл. Варненчик” 404 10 6 119 2701/2001год 
94. ж.к “Вл. Варненчик” 204 5 4 138 1367/2000год 
95. ж.к “Вл. Варненчик” 27 1 1 4 1127/2000год 
96. ж.к “Вл. Варненчик” 222 5 2 116 1808/2000год 
97. ж.к “Вл. Варненчик” 402 3 5 50 4431/2007год 
98. ж.к “Вл. Варненчик” 401 5 3 84 1090/1999год 
99. ж.к “Вл. Варненчик” 404 8 2 56 1624/2007год 
100. Ул.Мадара” 6  8 39 2191/2001год. 
101. Ул.Мадара” 6  6 27 4488/2007год. 
102. Бул.”Васил Левски” 1 Б 4 16 891/1998год. 
103. ж.к.”Чайка” 43 Г 1 10 2212/2001год. 
104. Ул.”Мадара” 30 6 13 62 214/1997год. 
105. Ул.”Д-р Желязкова” 23 1  28 2225/2002год 
106. ж.к”Чайка” 26 Б 7 42 2131/2001год 
107. Ул.”Карамфил” 36 Б 1 25 1750/2000год. 
108. Ул.”Петър Райчев”  3 А 6 17  2117/2001год. 
109. Ул.”Васил Петлешков”  №10  1 1 4794/2007год. 
110. ж.к.”Чайка” 14 В 3 34 2205/2002год. 
111. Ул.”Дубровник” 8 Д 2 28 3716/2006год. 
112. Ул.”Кокиче” 9  10 46 1038/1999год. 
113. Ул.”Неофит Рилски” №18  4 8 4221/2007год. 
114. Ул.”К. Иречек” №2 Б 1 1 4217/2007год. 
115. ж.к.”Дружба” 10 2  7 1672/2000год. 
 
 

2.5. Имоти, предвидени за включване в проекти по програми към Европейския съюз 
 

№ Административен адрес АОС 

1 с.Каменар, община Варна, 
УПИ VІ-общ., квартал 33,  
с площ 441кв.м. 

 
5258/2008г. 

 
2 с. Каменар УПИ І-общ, кв. 32,  

с площ 450 кв.м. 
 

5251/2008 г. 

3 с.Каменар, УПИ V-общ, кв. 28.  
с площ 465 кв.м.  

 
5348/2008 г. 



4 с. Каменар, ул. “Хан Тервел”, 
кв. 54, УПИ ХVІІ-537 

 
5182/2008г. 

5 с. Каменар, УПИ ІV-общ., кв. 60  
с площ 464 м2 

 
467/1997 г. 

6 с. Каменар, УПИ VІІІ-общ, кв. 26,  
с площ 430 кв.м. 

 
5256/2008г. 

7 с. Каменар, УПИ VІ-общ, кв. 28,  
с площ 408 кв.м. 

 
5257/2008г. 

8 с. Каменар, УПИ Х-общ, кв. 26,  
с площ 468 кв.м. 

 
5249/2008г. 

9 с. Каменар, УПИ ХІХ-общ, кв. 33,  
с площ 487 кв.м. 

 
5248/2008г. 

10 с.Каменар, УПИ ХІV-общ,  
с площ  532кв.м. 

 
5500/2009г. 

11 с. Каменар, УПИ ХІ, кв. 15 
с площ 436 м2 

 
5300/2008 г. 

12 с. Каменар, УПИ ІІІ, кв. 28 
с площ 477 м2 

 
5406/2008 г. 

13 с. Каменар, УПИ ХІІ, кв. 28 
с площ 560 м2 

 
5282/2008 г. 

14 с. Каменар, УПИ І, кв. 28 
с площ 485 м2 

 
5284/2008 г. 

15 с. Каменар, УПИ ІІ, кв. 28 
с площ 542 м2 

 
5283/2008 г. 

16 с. Каменар, УПИ ХІ, кв. 28 
с площ 449 м2 

 
5285/2008 г. 

17 с. Каменар, УПИ ХІІІ, кв. 28 
с площ 512 м2 

 
5280/2008 г. 

18 с. Каменар, УПИ ІV, кв. 28 
с площ  545 м2 

 
5281/2008 г. 

19 с. Каменар, УПИ Х, кв. 32 
с площ 383 м2 

 
5279/2008 г. 

20 с. Каменар, УПИ ІІІ, кв. 33 
с площ 502 м2 

 
5343/2008 г. 

21 с. Каменар, УПИ ІІ, кв. 33 
с площ 470 м2 

 
5286/2008г. 

22 с. Каменар, УПИ VІІІ, кв. 33 
с площ 504 м2 

 
5276/2008 г. 



23 с. Каменар, УПИ ІV кв. 33 
с площ 529 м2 

 
5299/2008 г. 

24 с. Каменар, УПИ І, кв. 33 
с площ 780 м2 

 
5298/2008 г. 

25 с. Каменар, УПИ ХV, кв. 33 
с площ 523 м2 

 
5483/2009 г. 

26 с. Каменар, УПИ ХІV, кв. 33 
с площ 532 м2 

 
5500/2009 г. 

27 с. Каменар, УПИ ІV, кв. 53 
с площ 834 м2 

 
468/1997 г. 

28 с. Каменар, УПИ ХVІІ, кв. 59 
с площ 580 м2 

 
5352/2008 г. 

29 с. Каменар, УПИ ХІІІ, кв. 59 
с площ 736 м2 

 
5403/2008 г. 

30 с. Каменар, УПИ ХІV-общ., кв. 28,  
с площ 445 кв.м. 

 
5499/2009г. 

31 с. Каменар, УПИ ХV-315, кв.54,  
с площ 775 кв.м. 

  
5702/2009г. 

32 с. Каменар, УПИ ІV-общ., кв.34,  
с площ 889 кв.м. 

  
5833/2009г. 

33 с. Каменар, УПИ І-общ., кв.32,  
с площ 450 кв.м. 

  
5251/2008г. 

34 С. Каменар, ул. „Втора” № 29, ПИ № 595 – 920.00 м2 5475/2008 г. 

35 С. Каменар, кв. 59, УПИ ІІ 
 с площ 448 кв.м. 

2545/2003г. 

 

3. Имоти-общинска собственост, предвидени за учредяване на ограничени вещни права: 

3.1. Учредяване право на строеж: 

 - учредяване право на строеж за изграждане на трафопостове – ПЗ „Метро”, кв. 8, УПИ І –за 

трафопост и УПИ ХІ-за трафопост; 

 - учредяване право на строеж след проведен публичен търг  за изграждане на 
търговски обекти (магазини) пред жил. блок на бул. „Вл. Варненчик”№ 112, кв. 535а, 
14-ти м.р.; 

- учредяване право на строеж за пристройка  на ресторант „Макдоналдс” в УПИ 
ІІ, кв. 353, 14-ти м.р.; 

-учредяване безвъзмездно  право на строеж за храм „Св. Йоан Рилски” в УПИ І-
озеленяване и църква, кв. 766, 18-ти м.р.; 

- учредяване право на строеж за надстрояване на сграда на ул. „Арх. Петко 
Момилов” № 40, УПИ ІІ-179, кв. 2, 24-ти м.р.; 



- учредяване безсрочно право на строеж в имот с идентификатор № 
10135.1502.15.6, ул.„Отец Паисий”, бл. 9, вх. 42; 

- учредяване право на строеж за студентски общежития на ул. „Брегалница”, 
УПИ І-за студентски общежития, кв. 998, 5-ти м.р.; 

- учредяване право на строеж за изграждане на трафопост – УПИ ІV-за 
трафопост, кв. 42 по плана на с. Каменар; 

- учредяване право на строеж за изграждане на трафопост – УПИ ІV-„за 
трафопост”, кв. 8 по плана на с. Тополи 

 
3.2.Учредяване на възмездно право на ползване: 
- местност „Джанавара”, кв. „Аспарухово”, ЕКНМ 97625 за проект „Добив и 

транспортиране на природен газ от находище „Галата” по І-ви вариант” – подземно 
линейно съоръжение „газопровод”; 

- ул. “Тодор Влайков” № 14 –   пощенски клон - в полза на „Български пощи” 
ЕАД; 

- бул. “Владислав Варненчик”, бл.48– пощенски клон- в полза на „Български 
пощи”ЕАД; 

- ул. “Стефан Богориди” № 3 –  пощенски клон- в полза на „Български пощи” 
ЕАД 
 

3.3. Учредяване на безвъзмездно право на ползване: 
- учредяване безвъзмездно право на ползване на  спортни клубове, ползващи 

имоти-общинска собственост със спортно предназначение (допълнение) 
- учредяване безвъзмездно право на ползване на „Стопанска и спомагателна 

дейност” ЕАД върху имоти-общинска собственост  за детски кухни и  разливочни 
пунктове; 

- учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Явин” 
върху част от имот-общинска собственост, находящ се в на ул. „Хъшове” № 2; 

- учредяване безвъзмездно право на ползване на „Обреди” ЕООД  върху имоти-
общинска собственост (гробища); 

- учредяване безвъзмездно право на ползване на „Пазари” ЕООД върху имот-
общинска собственост, находящ се на ул. „Хараламби Ангелов” № 42; 

- учредяване безвъзмездно право на ползване на „Районен център по 
трансфузионна хематология-варна”   върху част от имот-общинска собственост, 
находящ се на бул. „Цар Освободител” № 100; 

- учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Роден край”   върху 
павилиони № 9 и №23-общинска собственост, находящи се на ул. „Войнишка” № 3; 

- учредяване безвъзмездно право на ползване на МГ„Петър Берон”  и ОУ 
„Захари Стоянов”  върху имот-общинска собственост, находящ се на кв. „Чайка”, бл. 50 
(занималня); 

- учредяване безвъзмездно право на ползване на ОУ„Иван Рилски”  върху 
имоти-общинска собственост, находящи се на бул. „Вл. Варненчик”, бл. 25, бл. 24, бл. 
54, бл. 23 
  

4. Имоти-общинска собственост, предвидени за предоставяне на концесия: 
- изграждане на спортен комплекс в ж.к.„Владислав Варненчик”; 
- изграждане на тенис кортове в ж.к. „Чайка”; 

  - изграждане на етажни паркинги и подземни гаражи вкл. чрез публично-частно 
партньорство; 
 - предоставяне на концесия на подлези на територията на гр. Варна; 



 - изграждане на районен парк „Владислав Варненчик”.  

ІІІ. Имоти, които Община Варна  ще придобие в собственост и способи за 
придобиването им 

• гробищни паркове: 
- изграждане на алеи в разширението на Гробищен парк „Тополи”- бюджетни 
средства; 
- изграждане на инфраструктура в Гробищен парк „Виница-2” – бюджетни 
средства; 

  -  изграждане на крематориум /публично-частно партньорство/ 
• жилища: 
- 30 апартамента в ж.к. „Възраждане” от  публично-частни партньорство по 

решение №2524-8/25/ 28,29.07.2010г. на Общински съвет-Варна; 
- 4 апартамента и 6 гаража на ул. „Полк Свещаров” № 24 след проведен търг  по 

чл. 35, ал.1 от ЗОС по решение № 4483-3(48)/22.11.2006г. и 4559-7(49)/22.12.2006г. на 
Общински съвет-Варна; 

- 7 апартамента, 3 гаража и 7 подземни паркоместа ул. „Дунавски лебед” след 
проведен търг  по чл. 35, ал. 1 от ЗОС по решение № 5040-2(55)/13.06.2007г. на 
Общински съвет-Варна 

• нови детски ясли: 
- в район ”Вл..Варненчик”- на ъгъла на ул.”Мърквичка” и ул.”Ниш” – целодневна 

детска ясла - 4 групи /чрез публично-частно партньорство/; 
- район „Приморски” детска ясла №14”Звънче” – ул.”Рила”№2 –  надстройка 1 

група /с бюджетни средства или чрез публично-частно партньорство/; 
- район ”Младост” – детска ясла№11”Иглика” –ж.к.”Трошево” до бл.20 – 

пристройка- 2 групи /с бюджетни средства или чрез публично-частно партньорство/ 
• нови детски градини: 

- в район „Вл. Варненчик” – нов корпус към ОДЗ №1 ”Маргаритка” – 4 групи 
/чрез публично-частно партньорство/;  

- в район „Приморски” - в двора на ЦДГ № 30 „Мечо Пух” -6 групи /чрез 
публично-частно партньорство/; 

- в район „Одесос”- в двора на ЦДГ № 8 „Христо Ботев”- 6 групи  /чрез средства 
от фонд „Приватизация”/ 

• училища: 
-изграждане на нова сграда на Начално училище ”Васил Левски” в 

кв.”Аспарухово”  /чрез публично-частно партньорство/; 
- проектиране и изграждане на многофункционална спортна зала в І Езикова 

гимназия /чрез публично-частно партньорство или с бюджетни средства/ 
• спортни обекти: 
- завършване ІІІ-ти етап на Плувен басейн „Приморски” (закрит басейн) /чрез 

публично-частно партньорство и/или с бюджетни средства/; 
-спортни обекти за скуош и ролери в спортно-развлекателен комплекс 

„Младост"/при осигурено финансиране /; 
- спортно съоръжение в „Аспарухов парк” – бюджетни средства; 
- спортна зала за  тенис на маса и бадмингтон  в  спортно-атракционен комплекс 

„Младост” – бюджетни средства 
• инфраструктурни обекти: 

 - Реконструкция на бул. „Хр. Смирненски” от ул. „Тролейна” до бул. „Цар 
Освободител” - с бюджетни средства; 



- разширение и реконструкция на кръстовището на бул. „Хр. Смирненски” с бул. 
„Цар Освободител”-  с бюджетни средства;  

- реконструкция на ул. „Колю Фичето” в участъка от бул. „Република” до ул. 
„Атанас Москов” – при осигурено финансиране; 

 - реконструкция на ул. „Девня” от ул. „Ат. Москов” до бул. „Република” – при 
осигурено финансиране; 

- реконструкция на ул. „Атанас Москов” от път І-2 до ул. „Кольо Фичето” - с 
бюджетни средства; 

- изграждане подпорни стени ул. „Царевец” - с бюджетни средства; 
- реконструкция на ул.”Ген.Колев” първи етап в участъка от ул.”Чаталджа” до 

ул.”Христо Смирненски” - чрез съфинансиране; 
- благоустрояване пространство северно от бл. 18, бул. “Христо Ботев” - с 

бюджетни средства; 
- изграждане на водопроводни отклонения в кв.”Аспарухово”- с бюджетни 

средства; 
- изграждане на канализация в с.Тополи- с бюджетни средства; 
- благоустрояване пространство срещу МОЛ „Варна” - успоредно на бул. „Хр. 

Смирненски”, между бул. „Вл. Варненчик” и бул. „Сливница”- при осигурено 
финансиране 

 
• деактуване на имоти-държавна собственост: 

 
№ Вид на имота Местонахождение АДС 

1 

ПИ 10135.536.101, идентичен с ПИ 
2131   
ПИ 10135.536.465 идентичен с ПИ 
2141 
ПИ 10135.536.214 идентичен с ПИ 
2136 

 „Приморски парк” „Салтанат” – 
Министерство на отбраната АДС /публична/ № 683/2003г. 

2 

ул."Петко Стайнов" № 7 - УПИ 
ІV - "УПП Труд", кв.7, 26-ти п.р. 
на гр.Варна. Ползва се от СУПЦ 
"Д-р Анастасия  Железкова" 26-ти п.р. на гр.Варна 

АДС /публична/ № 
2906/15.02.2000 г. 

3 
ул."Цар Колоян" № 5 - ПИ № 
10135.1507.758 - земя и сгради Ползва се от музей "Стара Варна" 

АДС /публична/ № 
1855/10.11.1998 г. 

4 
ул."Крали Марко"№11-13 - ПИ 
№ 10135.1506.394 - земя и сгради 

Ползва се като "Дом на писателя" и 
„Дом на художника” 

АДС № 3913/08.08.2002 г. 
Съставен АОС /публична/ № 
5435/12.12.2008 г. Образувано 
гр.дело № 816/2009 г. във ВОС   

5 

Приморски парк", С.З."Горчивата 
чешма", ПИ № 10135.536.355 с 
площ 5313 кв.м. Ползва се за паркинг 

АДС № 7221/2008 г. Съставен 
АОС № 5761/22.07.2009 г.   



6 

ул."Акад.Сахаров" № 7  - ПИ № 
10135.3513.250 - земя и сгради по 
документ за собственост, които са 
съборени. 26-ти п.р. на гр.Варна 

АДС /публична/ № 
2047/10.12.1998 г.  

7 

Кв. Аспарухово”,  
м. „Баба Борун”  
(„Малка Чайка”)  
ПИ 10135.5200.93 Гребна база 

АДС № 197/22.12.2009г. 
 Гр. дело № 1155/2010г. в 
Окръжен съд-Варна   
АОС № 2466/2002г. 

 
 

• Имоти  за отчуждаване  
  

№ Обект стойност   
в лева 

Забележка 

1. бул. „Левски” южно платно - от „Цар Освободител" до 
„Сливница" 

413 582 „Струга" № 45а -
изплащане по решение 
на АС 

2. бул. „Левски" южно платно - от „Сливница" до „Вл. 
Варненчик" 

2 900 000  

3. Кръстовище -бул. „Левски" ул. „Прилеп" 820 000 С влизане в сила 
заповед и решение на 
съд 

4.. бул. „Левски" северно платно 1 660 000 Изплащане с влизане в 
сила заповед и 
решение на съд 

5. Пробив на бул. "Сливница" -от „Ян Хунияди" до 
„Западна обиколна" -под музей „Вл. Варненчик" 

825 000  

6. Ул. «Флора» 26 м.р. 260 000  
 Разширение на околовръстен път «Хр. Смирненски» 

около 66 имота 
4 000 000  

8. ул. в кв. 50, 21 п.р.о.т. 327-328-331 и тупик о.т. 328-
322-ПИ 67, 68 

50 000  

9. ул. «Детелина» -293 кв.м. 70 000  
10. ул. «Карамфил» № 23 - три водопровода в имота 85 000  
11. ул. «Роза», ул. «Синчец» -улицата е изградена 70 000 няма отчуждаване 
12. ул. «Ламбо Пасков» тупик о.т. 263-261. кв.41, Виница 20 300  
13. ул. «Делфин» м/у кв. 54 и кв.64 -Виница 8 600  
14. СО «Сотира» тупик до УПИ XXVI-228, кв.21 3 320  
15. ВЗ «Варна» ул. о.т. 496, кв.7() до обръщача 105 330  
16. ж.к. «В.Варненчик» ул. о.т. 1078-1079 15 400  
17. М-ст «Св. Никола» ул. о.т. 167-168 до ПИ 240 10 800  
18. ж.к. «Бриз» тупик до УПИ II - 1775, кв.34 11 200  
19. За улици в СО «Сотира», «Пчелина», «Кочмар» 250 000  
20. СО «Сотира», тупик до УПИ XVI-485, кв.26 13 000 жалба в АС 

 ж.к. «Бриз -юг» - ул. до ПИ 2263 /1 (Пътища и 
мостове/ 

600 000  

22. СО «Пчелина», тупик до ПИ 182 3 000  
23. ул. «Неофит Рилски» № 9 20 000  



24. Разширение на ул. «Битоля» -ф-ма «Джемини» до 
Пикадили/изпълн. 

500 000 няма отчуждаване 

25. ул. до кметство «Аспарухово» 60 160 за изплащане 
26. Второстепенни улици в «Св. Никола» 50 000  
27. ж.к. «Бриз» ул. о.т. 158-225-226-227/ 8 имота 350 000  

  
Всичко: 

 
13 174 692 

 

  
  

 

Настоящата програма е приета с Решение №2941-2 по Протокол №31/19, 

20.01.2011 г. на Общински съвет-Варна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
№ 31 

от заседание, проведено на 19.01.2011 г. и 20.01.2011 г. 
по точка  трета от дневния ред 

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

3.1 - приемане на окончателен годишен план и отчет на приходите и 
разходите по бюджета  на Община Варна за 2010г. 

3.2 - приемане на Бюджета на Община Варна за 2011г. по приходи и 
разходи съгласно Единна бюджетна класификация и приложенията към 
него 

3.3 - изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, Приложение 1 и    Приложение 2 към същата. 

3.4 - участие на Община Варна с проектно предложение за 
кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по ОП “Регионална развитие“ 2007-2013г., Приоритетна ос 1 
“Устойчиво и интегрирано  градско развитие “, операция 1.1 “Социална 
инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161РО001/1.1-10/2010 “Подкрепа за създаване и промотиране на 
иновативни културни събития” 

3.5 - финално отчитане на проект “Ремонт на Социален учебно –
професионален център “Д-р Анастасия Железкова”, гр. Варна, финансиран 
по договор  за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-
01/2007/036, подписан между Община Варна и Управляващ орган на ОП 
“Регионално развитие” 2007-2013г. 

3.6 - участие на Община Варна с проектно предложение за  
кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Приоритетна ос 3, Мярка на подкрепа 3 на Оперативна програма 
“Техническа помощ” с наименование “Изграждане и функциониране на 
областни информационни центрове” 

3.7 - осигуряване на издаване в полза на МРРБ, Договарящ орган на  
ОП “Регионално развитие” на обезпечение (Запис на заповед), гарантиращо 
авансово плащане по проект BG161РО001-1.4.05-0018 “Подобряване на 
физическата и жизнена среда в Община Варна в рамките на схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4.05/2009 



“Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на 
градската среда” в рамките на приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано 
градско развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и 
превенция на риска” на ОП ”Регионално развитие 2007-2013”  

3.8 - съфинансиране на проект BG161РО001-1.4.05-0018 
“Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна”, 
финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161РО001/1.4.-05/2009/004 в рамките на ОП ”Регионално развитие 2007-
2013” 

3.9  - отпускане на финансови средства на “Двореца на културата и 
спорта” за ремонт 
 3.10 - молби от граждани и юридически лица, относно освобождаване 
от такса битови отпадъци 
 3.11 – изменение и допъление в Наредбата за определяне на местните 
данъци на територията на Община Варна. 
        

Докл.:Янко Станев - председател  
           ПК „Финанси и бюджет” 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –42 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 
2942-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.29 и 30 от ЗОБ и 

чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на община Варна и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. 
№№РД11-9302/11/10.01.2011г. и №РД11-9302/12/10.01.2011г.,  Общински 
съвет - Варна приема окончателен годишен  план и отчет на приходите 
към 31.12.2010 г. по бюджета на Община Варна за 2010 г./Пр. 2 /: 
            

              План 31.12. 2010 г.   Отчет 31.12.2010 г.  
                      / в лв. /          / в лв. /   
  
I. П Р И Х О Д И  - ВСИЧКО               213 191 315           199 962 982   
в т.ч.: 
1. Приходи за делегирани държавни дейности     91 742 327             87 557 178 
в т.ч. : 
Неданъчни приходи                               296 888        296 888  



Взаимоотнош. с ЦБ за държ. дейности     87 235 863            87 217 397 
 
в т.ч.: Обща субсидия § 31-11                      83 108 662           83 108 662
                                               
          Целеви трансфери от ЦБ § 31-28                     4 127 201                    4 108 735 
Трансфери                85 056                        85 056 
Временни безлихвени заеми             82 357                        82 357 
Операции с финансови активи и пасиви      4 042 163                          /- 124 520/ 
 
2. Местни приходи                                121 448 988                    112 405 804  
в т.ч. : 
Имуществени и други данъци                               47 216 567                    47 216 567 
Неданъчни приходи                                                51 120 176                    51 120 176 
Взаимоотнош. с ЦБ за местни дейности               8 700 501                      8 700 500 
 
в т.ч.: Обща изравнит. субсидия § 31-12               2 075 900                    2 075 900 
  Целева субс. за капит. р-ди § 31-13      6 411 145                   6 411 145    
  Целеви трансфери от ЦБ § 31-18              213 456                        213 455           
 
Трансфери                                                                  1 908 918                       1 908 918 
Временни безлихвени заеми                                      100 935                          100 935 
Операции с финансови активи и пасиви           12 401 891                       3 358 708 
 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-8, въздържали се-2, отсъстват-13/ 

 
                                         
   

          2943-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.29 и 30 от ЗОБ и 
чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на община Варна и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. 
№№РД11-9302/11/10.01.2011г. и №РД11-9302/12/10.01.2011г., Общински 
съвет  Варна приема окончателен годишен план и отчет на разходите 
към 31.12.2010 г. по Бюджета на Община Варна за 2010 г./Пр.3 /, както 
следва: 

                                                                                                                   /в лв./                                                                    
  
II. Р А З Х О Д И  -  ВСИЧКО                        213 191 315                199 962 982 
в т.ч. по : 
 
  ФУНКЦИИ                             План 31.12.2010 г.              Отчет 31.12.2010 г.  



/ в лв./                        / в лв./            І.       
І.Общи държавни служби                             14 202 163                      13 824 688 
ІІ. Отбрана и сигурност                      2 965 054              2 741 818  
ІІІ.  Образование            72 893 576                   69 801 669  
ІV. Здравеопазване                     17 831 969                    16 775 111 
V. Социално осигур.,под.и грижи                10 112 936                   10 009 845  
VІ. Жил.стр.,БКС и опазв.околната среда    62 500 442                      54 167 825  
VІІ. Почивно дело,култура и религ. д-сти      8 476 904                      8 445 640  
VІІІ. Икономически д-ти и услуги          22 245 729                      22 233 844  
 ІХ. Р-ди некласифицирани в др.функции       1 962 542                1 962 542  
 ВСИЧКО  РАЗХОДИ:                             213 191 315                     199 962 982   
 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-8, въздържали се-2, отсъстват-13/ 
 
 

 
 

2944-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.29 и 30 от ЗОБ и 
чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на община Варна и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. 
№№РД11-9302/11/10.01.2011г. и №РД11-9302/12/10.01.2011г., Общински 
съвет - Варна одобрява отчет на разходите по инвестиционната програма 
на Община Варна към 31.12.2010 г. в размер на: 32 635 736  лв. 
(Пр.4,Пр.8,Пр.10), в т.ч.: 

а/ усвоени средства от ост.от 2009 банкови заеми              4 848 961 лв. (Пр. 14); 
б/ отчет на целева субсидия за капиталови разходи           6 168 519  лв. (Пр. 4); 
в/ инвестиционни разходи от местни  приходи                 21 618 256  лв. (Пр.4) 
г/ отчет на облигационен заем-2010 г. /Пр. 13/ 
 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-8, въздържали се-2, отсъстват-13/ 
 

 
 

 
        2945-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.29 и 30 от ЗОБ и 
чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на община Варна и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. 
№№РД11-9302/11/10.01.2011г. и №РД11-9302/12/10.01.2011г., Общински 



съвет - Варна одобрява преходен остатък от 2010г.в размер на 13 228 333 
лв., съгласно Пр.5,  
 в т. ч.:                

-  за Държавни дейности:                                          4 185 149 лв., от които за: 
функция  Общи държавни служби                                 377 475 лв. 
функция Отбрана и сигурност                                          28 731 лв. 
функция Образование                                                   2 616 065 лв.  
функция  Здравеопазване                                               1 056 858 лв. 
функция Социално осигур.,под.и грижи                          90 706 лв. 
функция Почивно дело,култура и религ. д-сти                15 314 лв. 
 

   - За Дофинансиране на държ.дейности                         206 889  лв., в т.ч.: 
 

   функция Отбрана и сигурност                                       194 504 лв. 
   функция Социално осигур.,под.и грижи                        12 385 лв. 
                     
     -   за  Местни дейности:                                                      8 836 295 лв. ,в т.ч.:  
            функция Отбрана и сигурност                                                     1 лв 
           функция Образование                                                         475 842 лв.                                      
      функция Жил.строителство, БКС и опазване на околната среда:  8 332 617 лв.       
    д. 606 – 4 004 491лв./в т.ч.преходен остатък от облигационен заем от 2010 г.    
3 930 557 лв. /Пр. 13/,д. 619 - 118 167 лв., д. 623 -   4 209 959 лв. 
      функция Почивно дело,култура и религ. д-сти                        15 950 лв. 
      функция Икономически д-ти и услуги                                      11 885 лв. 
 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-8, въздържали се-2, отсъстват-13/ 

 
 
 
 

            2946-3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.29 и 30 от ЗОБ 
и чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на община Варна и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. 
№№РД11-9302/11/10.01.2011г. и №РД11-9302/12/10.01.2011г.,  Общински  
съвет – Варна приема отчет за целеви разходи към 31.12.2010 г.: 

       а/ Отчет за разходите по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ на план - сметка “Чистота”  
  за 2010 г.   18 722 290 лв. и преходен остатък към 31.12.2010 г. в размер на 8 248 
061 лв. (Пр.12). 
      б/ Социална програма на Община Варна – отчет за 2010 г. без капиталови 
разходи - 1 906 386 лв., отчет с капиталови разходи    2 016 447 лв. 
      в/ Помощи по решения на Общински съвет :  



* за обезщетения и помощи за битови нужди на социално слаби и средства 
за лечение на граждани                                                               596 160 лв.;  

*за погребения на самотни, бездомни, без близки и роднини, безпризорни, 
настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално 
подпомагане лица                                                                       9 731 лв.;  
           * за деца на загинали полицаи                                       12 000 лв.; 
       г/  отчет на разходите на общинските предприятия   11 984 497 лв. ( Пр. 6 ) 
       д/отчет на разходите за международни и местни културни прояви в размер на 
1 813 216 лв./Пр.15/ 
       е/ Разчет на средствата за работна заплата по функции и дейности  /Пр. 11/   

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-8, въздържали се-2, отсъстват-13/ 
 

   
 

 
  2947-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с 

получени писма от Управляващите органи на проектите и по предложения 
на Кмета на Община Варна с вх. №№РД11-9302/11/10.01.2011г. и №РД11-
9302/12/10.01.2011г., Общински съвет – Варна взема решение изплатените 
суми, представляващи неверифицирани разходи и прекратени проекти, в 
размер на 43 913 лв. да бъдат отчетени като съфинансиране от община 
Варна, /трансформирани  от § 76 в § 62/.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 

 
 
 

2948-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и по предложения 
на Кмета на Община Варна с вх. №№РД11-9302/11/10.01.2011г. и №РД11-
9302/12/10.01.2011г., Общински съвет – Варна приема направените от 
МОМН трансфери по ОП „Развитие на човешките ресурси”, проект „Без 
звънец” в размер на 13 459 лв. по извънбюджетните сметки, § 62-01 на ОУ 
„Св. Иван Рилски” – 3 555 лв.; І ОУ  - 8 482 лв. и ЦДГ № 12 – 1 422 лв. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 

 
 
 

2949-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и чл. 30 от 
Закона за общинските бюджети и чл. 53 от Наредбата за условията и реда за 



съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 
и извънбюджетните сметки на община Варна и по предложения на Кмета на 
Община Варна с вх. №№РД11-9302/11/10.01.2011г. и №РД11-
9302/12/10.01.2011г., Общински съвет – Варна приема отчет на 
извънбюджетната план сметка „Приватизация” за 2010 г., съгласно Пр. 9 : 

 
                                                  ПЛАН                                          ОТЧЕТ 
                                              към 31.12.2010 г.                            към 31.12.2010 г. 
 
I.   91 %  Специален фонд за инвестиции и ДМА : 
 
ПРИХОДИ                         2 461 283  лв.                                   2 461 283  лв. 
РАЗХОДИ                          1 700 556  лв.                                   1 700 556  лв. 
ОСТАТЪК                             760 727  лв.                                      760 727  лв. 
 
II.   9 %  Фонд за покриване разходите за приватизация 
 
ПРИХОДИ                           219 895  лв.                                        219 895 лв. 
РАЗХОДИ                            1 82 885 лв.                                        182 885 лв. 
ОСТАТЪК                             37 010  лв.                                          37 010 лв.      
I. + II.  100 %    Всичко   план-сметка “Приватизация”    
       
ПРИХОДИ                        2 681 178 лв.                                       2 681 178  лв. 
РАЗХОДИ                         1 883 441 лв.                                        1 883 441 лв. 
ОСТАТЪК                           797 737 лв.                                           797 737 лв.               

  
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-8, въздържали се-2, отсъстват-13/ 
 
 
 

                                                              
2950-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 29 и 30 от 

ЗОБ, чл. 53 от Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, 
изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните 
сметки на община Варна и чл. 9, ал.1 и ал.2 от ЗОД, Общински съвет – 
Варна приема отчет за състоянието общинския дълг  за 2010 г., съгласно 
Пр. 7. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-8, въздържали се-2, отсъстват-13/ 

 
   



2951-3-1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Община Варна 
при вземане на решение за теглене на заем от 12 мил. лв., да  представи 
ПАРАМЕТРИТЕ за одобрение от Общински съвет-Варна.  

2951-3-2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, всички 
обществени поръчки в размер над 500 000 лв., които се финансират от 
заема да бъдат одобрявани от Общински съвет-Варна. 
 /за-35, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

 2952-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ЗДБРБ за 2011 г., 
чл.11 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и чл.36  и чл.37 от 
Наредбата за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет  на Община Варна и по предложения на 
Кмета на Община Варна с вх. №№ ОС10-9302/281/29.12.10 г. и вх. № 
ОС109302/282/29.12.2010г,  Общински съвет - Варна 
І. Приема бюджета на Община Варна за 2011 г. за приходите и 
разходите, съгласно Единната бюджетна класификация, както 
следва:          

                                                                                                       (в лв.) 
 1. ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО              203 700 000  лв.  /Пр. 1/ в т.ч.: 

 
 1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности              79 710 618  
 в т.ч.: 

   а/ Обща субсидия за държавни дейности  по §31-11                           75 303 935      
   б/ Неданъчни приходи от държавни дейности                                         240 000        
   в/ Преходен остатък за държавни дейности от 2010 г.                          4 166 683 

   по (Пр. 19),  в т.ч. за :    
                  - Ф-я Общи държавни служби                                              377 475   
                  - Ф-я Отбрана и сигурност                                                      28 731 
                  - Ф-я Образование                                                               2 597 599                       
                  - Ф-я Здравеопазване                                                          1 056 858 
                  - Ф-я Социално осигур.,подпомаг.и грижи                           90 706      
                  - Ф-я Почивно дело,култура и религ. д-сти                           15 314        
 

   1.2. Местни приходи                                                         123 989 382  
   в т.ч.:   

а/ Имуществени и  други данъци                                             53 400 000                   
б/Неданъчни приходи                                                                          47 156 442    
в/Взаимоотношения с ЦБ за местни дейности                                 2 789 700   

в т.ч.: 
 



       * обща изравнителна  субсидия      2 149 300     / § 31 - 12 /         в т.ч.: 
                                                            33 700 лв. за зимно поддържане   
                                               2 115 600 лв. обща изравн. субсидия   

     * целева капиталова субсидия              640 400      / § 31 – 13 /       в т.ч.:                                    
                                                          508 100 лв.  Капиталови разходи    
                                                          132 300 лв.  Основен ремонт на  
                                                                                  общински пътища     

 г/ Трансфери                                                                         / - 1 800 000 /  
 д/ Временни безлихв. заеми                                                    2 100 000  
е/ Операции с финансови активи                                         20 343 240                                                                          

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 
                                                                                                  

2. РАЗХОДИ   - ВСИЧКО                         203 700 000  лв.    (Пр. 2), 
 в т.ч.:  

                                                                                                            
2.1.Разходи за държавни дейности           79 710 618 лв., в т.ч. от :                                                    
       

             а/ обща субсидия за държавни дейности                  75 303 935 
            б/ разходи от собствени приходи                                   240 000   
            в/преходен остатък от 2010г.за държ. дейности 4 166 683, съгласно  
по (Пр. 19),  в т.ч. от :    

                   - Ф-я Общи държавни служби                                             377 475   
                   - Ф-я Отбрана и сигурност                                                     28 731 
                   - Ф-я Образование                                                              2 597 599                       
                   - Ф-я Здравеопазване                                                         1 056 858 
                   - Ф-я Социално осигур.,подпомаг.и грижи                          90 706      
                   - Ф-я Почивно дело, култура и религ. д-сти                        15 314        
                                                 

    2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни 
дейности                                                                   123 989 382 лв.    в т.ч.  

  
    а/  за местни дейности                                                 121 750 309    

             б/  за дофинансиране на ДД от местни приходи           2 239 073                                                                                                                                                
     
ІІ. Приема разходите по функции                       203 700 000 лв. /Пр. № 3/ 

          в т.ч.  
- Ф-я Общи държавни служби                                               14 332 000 
- Ф-я Отбрана и сигурност                                                       2 783 000 
- Ф-я Образование                                                                   70 141 000 
- Ф-я Здравеопазване                                                              12 940 000 
- Ф-я Социално осигур.,подпомаг.и грижи                            8 365 000 
- Ф-я Жил.стр.,БКС и опазв.околната среда                        62 964 000 



- Ф-я Почивно дело,култура и религ. д-сти                           8 059 000 
- Ф-я Икономически дейности и услуги                               21 766 000 
- Ф-я Разходи некласифицирани в други функции               2 350 000 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 

 
 
ІІІ. Приема  разходи по дейности :                                                        / в лв./                                                                                                                               
- дейност „Общинска администрация” :  Община Варна, райони и  
                   кметства с населени места                                    13 840 431 /Пр. № 5/ 
- дейност „Други дейности по икономика”                           11 903 000  /Пр. №  6/ 
- дейност  „Чистота”                                                                27 503 061   /Пр. № 7/ 

                          в т.ч. преходен остатък от 2010 г. /8 248 061 лв./ 
-дейност „ Други дейности по транспорта” -  субсидии за нефинан- 
сови   предприятия                                                                     7 820  000  /Пр. №  9/                                                             
- Проектиране и планиране                                                          735 200 /Пр. № 23/             
- дейност   606   “ Изграждане,  ремонт и  поддържане на уличната   

             мрежа”                                                24 500 000 / Пр. № 8 / 
- дейност 629„Други  дейности по опазв. на околната  среда”  5 000 000  /Пр. №4/ 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 
 

                                                                                          
ІV.  Приема Инвестиционна програма в размер на             35 082 551лв.,  
/Пр.4,Пр.8,Пр.10 /     в т.ч.: 

а/  от целева капиталова субсидия                                                640 400                                                       
б/  от местни приходи                                                               18 511 594 

          в/ от остатък от облигационен заем от 2010 г. /Пр.13/            3 930 557                          
          г/  от банков заем  от 2011 г.   /Пр.15/                                     12 000 000                                          

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 
 

             
V.  Приема  Разчет за средства за работна заплата по функции и 
дейности   /Пр. № 18 / 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 
 

 
VІ. Утвърждава списък на длъжностите с право на  транспортни 
разходи,съгласно чл. 29 от ПМС №  334  /29.12.2010 / г.  ( Пр. 21) 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 



 
 
VII. Приема лимит на целеви разходи  за :                                  / в лв./     
а/ Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови  
възнаграждения за служителите по функции и дейности 
б/  Представителни разходи  /Пр. 17 /  
в/  Социална програма на Община Варна  за 2 397 735 лв.  /Пр.№ 16 /   
г/  Общ.програми за рехабилитация и детско здравеопазване   587 000 лв.  /Пр. 22 /       
д/  Помощи за лечение на граждани и помощи за социално слаби по 
     решение на Общински съвет                                          500 000   
е/ Погребения на социално слаби и бездомни                                              12 000 
ж/ Подпомагане на деца на загинали полицаи                                            12 000 
з/ Международни и местни културни прояви /Пр. 24/ 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 
 

           
VІІІ. Приема размера на приходите и разходите на извънбюджетната  план 
– сметка по фонд  „Приватизация ” за 2011 г.  / Пр. № 14 / ,  в т.ч.:                             
/ в лв. /                       
                                                                                                                                     
                                                       91 %                              9 %                 100 % 
 
        Приходи                           1 579 912                       156 255          1 736 167 
        Разходи                            1 579 912                       150 000           1 729 912 
       Остатък                                         0                            6 255                   6 255 
 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 
 

 
IХ.  Приема разпределение на преходния остатък за  2011 г. в размер 
на 13 209 866 лв., в т.ч.  за  държавни дейности , дофинансиране на 
държавни дейности и местни  дейности    / Пр. № 19/,  в т.ч.: 
 
  1. за Държавни Дейности                                                         4 166 683лв. , 
в т.ч.: 
          - Ф-я Общи държавни служби                                               377 475   
          - Ф-я Отбрана и сигурност                                                       28 731 
          - Ф-я Образование                                                                2 597 599                       
          - Ф-я Здравеопазване                                                            1 056 858 
           - Ф-я Социално осигур.,подпомаг.и грижи                           90 706      
          - Ф-я Почивно дело,култура и религ. д-сти                           15 314        



                       
   2. за Дофинансиране на държавни дейности                          206 889 лв. 
, в т.ч.:   
                   
           * Ф-я Отбрана и сигурност                                                    194 504 
           * Ф-я Социално осигур.,подпомаг.и грижи                           12 385        
 
  3. за Местни  Дейности                                                               8 836 294  
лв. в т.ч.:    
    - Ф-я Образование                                                                           475 842 лв.                                                   
- ф-я „Жилищно строителство, БКС и опазване на ок.среда”      8 332 617 лв., 

в т.ч. : 
в дейност  606  - 4004 491/лв./в т.ч. от преходен остатък  от 
облигационен заем от 2010 г. - 3 930 557 лв. ; дейност 629  - 118 167 
лв. и  дейност  623 – 4 209 959 лв. 
- Ф-я Почивно дело,култура и религ. д-сти                    15 950 лв. 

          - Ф-я Икономически дейности и услуги                         11 885 лв.                           
  

Преходният остатък от д. 619 „Др.д-сти по 
жил.строителство,благоустройството и регионалното развитие” от 2010г. в 
размер на 118 167 лв./възстановена сума за извършени разходи от 2009 г.за 
покриване разлики в стойността на жилища, дадени в обезщетение на 
собственици на отчуждени недвижими имоти/ на основание писмо на МФ 
№ 08-00-230/02.03.2010г./ и с наш входящ номер ФБ-9-9200/14/08.03.2010 г. 
да бъде използван за благоустрояване централната градинка в района на 
драматичния театър в дейност 629 ”Др. дейности по опазване околната 
среда. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-5, въздържали се-9, отсъстват-9/ 
 
 

X. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет –Варна дава 
съгласие да се изплащат стипендии на сираци и полусираци до и над 18 
годишна възраст без лични доходи в СУПЦ “Анастасия д-р Железкова” в 
размер на 55 лв. месечно на дете под формата на дофинансиране на 
държавната дейност. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-2, въздържали се-6, отсъстват-15/ 
 

 
 XI. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и писмо на МФ - ФО, 
Общински съвет - Варна приема списък на обекти от капиталови разходи, 
финансирани от приходи по § 40-00 „Постъпления от продажба на 



общински нефинансови активи”, разпределени по функции в размер общо 
на 2 500 000 лв. , в т.ч.  2 083 000 лв. за капиталови разходи по обекти и 417 
000 лв. за ДДС  /Пр.10/ 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-2, въздържали се-6, отсъстват-15/ 
 
 

 XII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , Общински съвет - Варна 
приема разпределение на средствата от целевата субсидия за 
финансиране на капиталови разходи за делегираните от държавата 
дейности и за местните дейности по обекти за строителство и основен 
ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и параграфи, в 
размер на 640 400 лв. /Пр. 4 / 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-2, въздържали се-6, отсъстват-15/ 

 
 

XIII. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и писмо от МФ – ФО- 
81/30.12.2010 г. / Общински съвет - Варна приема бюджета на общината по 
агрегирани бюджетни показатели, съгласно формата по Приложение  № 
12.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-2, въздържали се-6, отсъстват-15/ 
 

 
XIV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 15, ал.2 от ЗДБРБ за 
2011 г. Общински съвет Варна определя при изпълнението на бюджета да 
се съблюдават следните приоритети : 

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

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

здравните и образователни заведения 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-2, въздържали се-6, отсъстват-15/ 
 

 
XV. На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 24 от 
Закона за общинските бюджети, Общински съвет Варна дава съгласие при 
възникнала необходимост да се осигуряват заемообразно средства за 
осъществяване на одобрени проекти от бюджета на Община Варна и 
извънбюджетните сметки до възстановяването на разходите. 

/Резултати от поименно явно гласуване 



за-28, против-2, въздържали се-6, отсъстват-15/ 
 
 

 
XVI.  На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА  и писмо от МФ изх. № ФО- 
81/30.12.2010 г., Общински съвет - Варна приема размера на просрочените 
вземания  от 1 866 538 лв., които  ще бъдат събрани през бюджетната 
година. /Пр. 20/ 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-28, против-2, въздържали се-6, отсъстват-15/ 

 
 XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 4 ал. 1, чл. 17, 
ал. 1 и  чл. 19 от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условия и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет 
и извънбюджетни сметки на община Варна, във връзка с чл. 11, ал. 1, т.5, ал. 
7 и чл. 12 от Закон за общинските бюджети Общински съвет Варна: 
1. Дава съгласие за финансиране на инвестиционни обекти на 
територията на община Варна чрез банков заем в размер на              12 
000 000 лв. (Приложение: №  15) 
2. Възлага на Кмета на община Варна да проведе процедура по ЗОП за 
избор на изпълнител на обществена поръчка за избор на финансова 
институция за отпускане на заем със следните параметри: 
• Размер на заема – до 12 000 000 лв. 
• Обезпечение на заема – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 
вземания, представляващи собствените приходи на община Варна  
• Срок на заема – 10 г. 
• Гратисен период – 2 години 
• Максимален лихвен процент – до 6.5% (фиксиран лихвен 
процент/SOFIBOR+надбавка) 
• Такса за управление на заема – до 1% 
• Такса ангажимент – до 0.5% върху неусвоената част от заема 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-2, въздържали се-2, отсъстват-13/ 
 

 
XVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  чл. 
19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна Общински съвет – Варна: 
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 
поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 
„Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по 



приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 
г.” за обекти в Община Варна”, финансиран от Оперативна програма 
“Околна среда 2007 – 2013 г.”, приоритетна ос 1: «Подобряване и развитие 
на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 
2 000 екв. ж. и в населени места с под 2 000  екв. ж. попадащи в градски 
агломерационни ареали», при следните основни параметри: 
• Максимален размер на дълга – 2 283 655 лв. (два милиона двеста 
осемдесет три хиляди лева и шестстотин петдесет и пет лева); 
• Валута на дълга – лева; 
• Вид на дълга –  дългосрочен, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване. 
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ 58-131-C082/22.12.2008 г ; 
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %;  
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 
• Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна, с 
изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № 
№ 58-131-C082/22.12.2008г., сключен с Управляващия орган на Оперативна 
програма «Околна среда», и  
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 
6 от Закона за общинския дълг; 
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-4, отсъстват-13/ 
 

 
XIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  чл. 
19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетни сметки на община Варна Общински съвет – Варна решава: 
1. Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да 



поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 
„Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна”, 
финансиран от Оперативна програма «Регионално развитие (2007-2013)», 
приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие, схема BG 161 
PO 001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и  устойчиво развитие чрез 
подобряване на градската среда”, при следните основни параметри: 
• Максимален размер на дълга – до 3 000 000 лв. (три милиона лева); 
• Валута на дълга – лева 
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
- Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на подписване 
на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или 
на части, без такса за предсрочно погасяване. 
- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ BG 161 PO 001/1.4-05/2009/004  от 16.07.2010 г.; 
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 
• Начин на обезпечение на кредита: 
Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по Договор за 
безвъзмездна помощ № BG 161 PO 001/1.4-05/2009/004  от 16.07.2010 г., 
сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и  
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 
6 от Закона за общинския дълг; 
 
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-4, отсъстват-13/ 
 

 
XX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, чл. 17, ал. 1 и  чл. 
19а от ЗОД, чл. 19 и чл. 26 от Наредбата за условията и реда за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския 
бюджет и извънбюджетни сметки на община Варна Общински съвет 
Варна: 



1. Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд за 
органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по 
силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията 
на проект: BG161PO001/1.1-01/2007/046 „Музеите на Варна – ремонт и 
модернизация”, финансиран от Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 година, Приоритетна ос 1: Устойчиво и итгегрирано 
градско развитие, Операция 1.1 Социална инфраструктура;  Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-01/2007 
„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, 
социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на 
устойчиви градски ареали” в рамките на договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007/046, при 
следните основни параметри: 
• Максимален размер на дълга – 3 002 363 лв. (три милиона две хиляди 
триста шестдесет и три лева); 
• Валута на дълга – лева;  
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
• Условия за погасяване:  
 Срок на погасяване – до 24 месеца, поетапно, считано от датата на 
подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 
 Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
№ BG161PO001/1.1-01/2007/046. 
• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.715 %,  
• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 
• Начин на обезпечение на кредита: 
 Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по Договор за 
безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/046, сключен с 
Договарящия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 
2013 год.,  и  
 Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 
от ЗОД; 
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – 
„Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за 
залог, както и да извърши всички останали необходими правни и 
фактически действия за изпълнение на Решението по т.1.  

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-4, отсъстват-13/ 

 



 
XXІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 от 
ЗОД, чл. 11, ал. 7, чл. 12 от Закона за общинските бюджети,  Общински 
съвет Варна определя : 
       1. Максималният размер на общински дълг, който може да бъде поет 
през 2011 г. е до  22 000 000 лв. в т.ч.: 
• Нов банков заем в размер до 12 000 000 лв. 
• Мостово финансиране на проекти от “Фонд за органите на местното 
самоуправление в България - ФЛАГ” – ЕАД в размер до 10 000 000 лв. 
     2. Максимален дълг към 31.12.2011 г. до 83 262 005 лв., максимален дълг 
без мостово финансиране от „ФЛАГ” към 31.12.2011 г. до 70 681 262 лв. 
     3. Максимален годишен размер на плащанията по общинския дълг през 
2011 г. /без мостово финансиране/ в размер до 8 044 792 лв. и с мостово 
финансиране от “Фонд за органите на местното самоуправление в България 
- ФЛАГ” – ЕАД в размер до 16 457 106 лв. 
      4. Община Варна няма да издава общински гаранции през 2011 г. 

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

 
 
XXІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7, 
чл. 12,  чл.27, ал.2 и чл. 28 от Закона за общинските бюджети и във връзка с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 г. /14.12.2010/ и  Наредбата за условията и 
реда за съставянето и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетни 
сметки на Община Варна,  Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
Община Варна: 
 * Да определи конкретните права и задължения на второстепенните   
разпоредители с бюджетни кредити; 
 * Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации и 
звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и 
разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол; 
   *  Да предоставя средства по единни разходни стандарти съгласно 
одобрената формула на училищата на делегиран бюджет, в срок до 7 
работни дни от получаването им от Републиканския бюджет; 
 * Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите средства 
по писма на Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията 
между Община Варна и Централния бюджет; 
 * Да кандидатства за средства от Републиканския бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти; 
 * Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни 
източници на средства за реализиране на определените  годишни цели на 
общината; 



 * Да организира изпълнението на бюджета съобразно приетата от 
Общински съвет – Варна Наредба за условията и реда за съставянето, 
приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и 
извънбюджетните сметки на Община Варна. 

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

 
 

XXІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и писмо от МФ изх. № ФО- 
81/30.12.2010 г., Общински съвет - Варна възлага на Председателя на 
Общински съвет Варна да подпише детайлизирано Приложение № 12 с 
разпределение по тримесечия,  внесено от Кмета на общината, след 
приемане на бюджета.  

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

 
 
 

2953-3. На основание чл. 21, ал.1, т.7  и ал.2 от ЗМСМА, чл.6, чл.8 и 
чл.9 от ЗМДТ във вр. § 25, ал. 2 от ЗИД на ЗМДТ (ДВ, бр. 98, 14.12.2010 г.), 
във връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС10-
9302/283/29.12.2010 г., Общински съвет – Варна приема изменения в 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна, както следва : 

1. В чл.2, ал.1 се отменя т.7 туристическа такса;  
2. Чл. 17, ал. 1 се допълва и приема следния вид:  

«Чл. 17. (1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с 
решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, 
включваща необходимите разходи за:  
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 
контейнери, кофи, тротоарни кошчета и други;  
2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депото  или 
други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;  
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а 
и 72е от ЗУО; 
4.почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.» 

3. В чл. 20 се създава нова алинея 10 със следното съдържание:  



„(10) (В сила от 01.01.2011г.) Таксата за битови отпадъци се заплаща на 
две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври 
на годината, за която е дължима. На предплатилите от 1 март до 30 април за 
цялата година се прави отстъпка 5 на сто.”  

4. Раздел ІV „Туристическа такса” се отменя.  
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-1, отсъстват-14/ 

 
 
 
 

2954-3. На основание чл. 21, ал.1, т.7 и  ал. 2 от ЗМСМА, чл.6, ал.1, 
чл.8 и чл.9 от ЗМДТ, във връзка с  предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № ОС10-9302/283/29.12.10 г., Общински съвет – Варна приема 
изменения в Приложение 1 към Наредбата за определянето и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, както следва: 

1. Чл. 18 се изменя и придобива следния вид :  
„Чл. 18. Размерът на таксата се определя, както следва: 

1. Общински съвет- Варна определя такса за битови отпадъци за 
2011 г. за жилищни имоти на граждани и предприятия в размер на 1 на 
хиляда пропорционално върху данъчната оценка на имотите, изчислена по 
норми съгласно Приложение 2 към ЗМДТ.  
По видове услуги таксата е както следва: 

- За сметосъбиране и сметоизвозване – 0,62 на хиляда;  
- За обезвреждане на битови отпадъци и депо – 0,10 на хиляда;  
- За почистване на териториите за обществено ползване – 0,28 на 

хиляда.  
2. Общински съвет - Варна определя  такса за битови отпадъци за 

2011 г. върху отчетната стойност на нежилищните имоти  на предприятията 
и върху данъчната оценка на нежилищните имоти на гражданите в размер 
на 3,90 на хиляда. 
По видове услуги таксата е както следва: 

- За сметосъбиране и сметоизвозване –  2,20 на хиляда; 
- За обезвреждане на битови отпадъци и депо  –  0.55 на хиляда;  
- За почистване на териториите за обществено ползване –  1.15 на 

хиляда. 
3. Общински съвет - Варна определя таксата за битови отпадъци в 

зависимост от вида и броя на декларираните към 30 ноември на 
предходната година съдове за изхвърляне на  отпадъци  в размер на 18 лв. 
за 1 куб.м. некомпактирани битови отпадъци, при честота на извозване 
съгласно Заповед № 3434/29.10.2010 г. на Кмета на Община Варна. 



4. Фирмите, които притежават разрешение за събиране  и 
транспортиране на битови отпадъци по реда на чл. 37, т. 1 “6” от Закона за 
управление на отпадъците, дължат такса за поддържане на чистота на 
териториите за обществено ползване.»  

2. Отменя се чл. 51, ал. 4 определящ размера на 
туристическата такса по категории  

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

 
 
 
 

2955-3. На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл.6, ал.2, чл.8 и чл.9 
от ЗМДТ, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС10-
9302/283/29.12.10 г.,Общински съвет – Варна приема допълнения в т.13.9 
(1) от Приложение 2 към Наредбата за определянето и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, като 
създава нова т. 31 със следния текст : 

 

№ Вид 
Ползване от варненски 
спортни клубове 
лв./час 

Ползване за външни 
спортни прояви 
лв./час 

„31 Ползване на закрита писта 5 лв./час 20.00 лв./час” 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 

 

 
 
2956-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, 

буква “е” и чл. 9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОС10-9302/260/07.12.2010 г., Общински съвет Варна допълва Раздел 
II от Приложение № 2  към Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна със 
следните услуги: 

2.8 

Регистриране на актове по 
гражданско състояние на 
български граждани, съставени 
в чужбина 

Срок за изпълнение 
до 30 дни безплатно 

2.9 

Признаване на чуждестранни 
решения и други актове по 
гражданско състояние 
/прекратяване на гр. брак, 

Срок за изпълнение 
до 30 дни 50 лв. 



 
 

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

 
 
                      

2957-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, 
буква “е” и чл. 9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОС10-9302/260/07.12.2010 г., Общински съвет Варна изменя 
сроковете за изпълнение на услуги 2.6 и 2.7  в Раздел II от Приложение № 
2  към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Варна, като същите добиват 
следния вид: 

 

2.6 

Издаване на 
удостоверение за 
вписване в регистрите на 
населението на чужденец 
с постоянно 
местопребиваване или 
бежанец или на лице без 
гражданство  

7 дни 10.00 лв. 3 дни 15.00 лв. 

2.7 Присвояване на ЕГН  7 дни 5 3 дни 10.00 лв. 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 

 
 
                      

2958-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2, чл.9 от 
ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС10-
9302/260/07.12.2010 г., Общински съвет Варна отменя точка 13.9 в Раздел 
XIII от Приложение № 2 към Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна (НОАМТЦУТОВ). 

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

 
 
  

2959-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, 

осиновяване, припознаване, 
промяна на име и др./ 



буква “в” и чл. 9 от ЗМДТ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОС10-9302/260/07.12.2010 г.,Общински съвет Варна приема нова 
точка 13.9 в Раздел XIII от Приложение № 2  към Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна. 

 
ХІІІ ДРУГИ УСЛУГИ НЕВКЛЮЧЕНИ В РАЗДЕЛИ ОТ І ДО ХІІ 

  
13.9.(1).Цените за почасово ползване от спортни организации на имоти със спортно 
предназначение - общинска собственост, се определят в зависимост от функционалното 
им предназначение, както следва:  

№  Вид  
Ползване от варненски 
спортни клубове 
лв./час 

Ползване за външни 
спортни прояви 
лв./час 

1 Зала за спортни игри /волейбол, баскетбол, 
хандбал/ 5.00 30.00 лв. 

2 Зала аеробика 2 лв. 5.00 лв. 
3 Зала за тенис на корт 8.00  30.00 лв. 
4 Зала за тенис на маса 5.00 30.00 лв. 
5 Зала за бадминтон 5.00 30.00 лв. 
6 Зала за тежка атлетика 4.00 20.00 лв. 
7 Зала за борба и източни бойни изкуства 6.00  20.00 лв. 
8 Зала за бокс  4.00 20.00 лв. 
9 Зала за фехтовка 4.00 20.00 лв. 

10 Зала за художествена и спортна 
гимнастика 5.00 30.00 лв. 

11 Зала за фитнес  20.00 40.00 лв. 
12 Зала за спортна стрелба 5.00 30.00 лв. 
13 Плувен басейн - за 1 коридор 5.00 30.00 лв. 

 Закрит 25м плувен басейн „Делфини” за 1 
коридор 10.00 25.00 лв. 

14 Водна топка /игрище/ 20.00 50.00 лв. 
15 Детски басейн  3.00 8.00 лв. 
16 Конна база - за 1 бокс + манеж 10.00/ден 30.00лв./ден 
17 Зала за борба 5.00 25.00 лв. 
18 Футболно игрище /вкл. и ръгби/  50.00 80.00 лв. 
19 Тенис игрище 5.00 12.00 лв. 
20 Стрелбище 6.00 15.00 лв. 
21 Лекоатлетически стадион  2.00 70.00 лв. 
22 Кортово футболно игрище  1.50 15.00 лв. 
23 Складови помещения 0.00 2.00 лв. 
24 Офис за треньори 2лв. 5.00лв./ден 
25 Медицински кабинет 0.00 0.00 лв. 
26 Сауна - за 1 час 3.00 5.00 лв. 
27 Тангентор - за 1 час 3.00 5.00 лв. 
28 Масаж     
   - частичен 10 лв. 20,00 лв. 
   - цялостен 20 лв. 30.00 лв. 



29 Кула скокове във вода 20 лв. 50.00 лв. 
30 Озвучителна уредба за час 2.00лв. 50.00 лв. 

(2). Откритите и закрити спортни обекти - общинска собственост могат да бъдат 
ползвани почасово за провеждането на културни и развлекателни прояви.  

№ Услуга Цена на услугата 
лв./час 

Цена на 
услугата 
лв./ден 

1. Плувен басейн 100.00 - 

2. Стадиони 
Ден за представление -  3 000.00 

   Ден за предварителна подготовка -  1 500.00 

№  Услуга Цена 
лв./мин. 

  Плувен басейн    

1 Граждани 3.00 лв./60 мин. 

2 Ученици, студенти, пенсионери 2.00 лв./60мин. 

3 Абонаментна карта за 20 посещения за граждани 40.00 лв. 

4 Абонаментна карта за 20 посещения за ученици, студенти, пенсионери 20.00 лв. 

5 Абонаментна карта 20 часово обучение по плуване за деца и юноши 20.00 лв. 
6 Начално 20 часово обучение по плуване за възрастни 40 лв. 
7 Входна такса за обучение 0.50 лв. 

8 Сауна 6.00 лв./60 мин. 

9 Хидромасаж (джакузи) 10.00 лв/30 мин. 

10 Парна баня 8.00 лв./30 мин. 

11 Сауна + парна баня 10.00 лв./60 мин. 

 - карта “Уикенд” 4 броя посещения (по 1 час) в рамките на 1 месец(парна баня + сауна + 
джакузи) 80.00 лв. 

12 Масажи   

  Класически цяло тяло 25 лв./50 мин. 

  Класически частичен (гръб, крака и антицелулитен) 15 лв./25 мин. 

  Класически частичен + сауна или парна баня за 10 бр. посещения (по 1 час) в рамките на 
1 месец  120 лв. 

13 Аеробика 5 лв./50 мин. 
14 Фитнес  

 - еднократно 3 лв./60 мин. (до 
16:00 часа) 

 - еднократно 4 лв./60 мин. 
(след 16:00 часа) 

 - абонамент 10 посещения (по 1 час) в рамките на 1 месец 25.00 лв. (до 
16:00 часа) 

 - абонамент 20 посещения (по 1 час) в рамките на 1 месец 40.00 лв. (до 
16:00 часа) 



 - абонамент 10 посещения (по 1 час) в рамките на 1 месец 30.00 лв. (след 
16:00 часа) 

 - абонамент 20 посещения (по 1 час) в рамките на 1 месец 50.00 лв. (след 
16:00 часа) 

 - изготвяне на индивидуална тренировъчна програма 25 лв. 
 - изготвяне на индивидуален хранителен режим 20 лв. 

 - персонална тренировка с фитнес инструктор + 6 лв. за 
посещение 

15 Тенис корт без треньор  12.00 лв./60 мин. 
16 Йога  

 - еднократно посещение 5 лв 
 - абонамент 12 посещения в рамките на 1 месец 40 лв. 

17 Аквааеробика  
 - еднократно посещение 7 лв./60 мин. 
 - абонамент 10 посещения в рамките на 1 месец 50 лв. 

18 Водно колело 4 лв./30 мин. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Без общинските състезания, всички останали, както и клубове и организации, които не развиват 

дейността си на територията на Община Варна да се считат за външни. 

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

    
 
 

 2960-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7  и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 
1, буква “в” и чл. 9 от ЗМДТ  и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД11-9302/6/07.01.2010 г., Общински съвет – Варна изменя:  
Чл. 34, ал. 1 от  Наредбата за определянето и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Варна, раздел ІІІ “Такси 
за детски ясли, детски градини, специализирани институции за 
предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални 
услуги” както следва:  
Чл. 34, ал. 1 “За ползване на детски ясли и детски градини родителите, 
настойниците или семействата на роднини, близки или приемните 
семейства – за децата настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на 
детето дължат месечни такси в размери определени от Общински съвет, 
както следва: 

- за седмични детски ясли и детски градини 
- за целодневни детски ясли и детски градини 
- за полудневни групи в детски градини 
- за полудневни групи в училища за деца до 4г. включително 

Допълва: Приложение 1, чл. 34, ал. 1 към Наредба за определянето и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, както следва: 
За полудневни групи детски градини – 34 лв, от които  
- 20 лв. Постоянна такса, независеща от броя посещения в месеца; 



- 14 лв. Диференцирана такса съобразно посещаемостта 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-39, против-0, въздържали се-0, отсъстват-12/ 

 

 
 
2961-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по  

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302(8)07.01.2011 г., 
Общински съвет - Варна решава: 
 2961-3-1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1. „Социална 
инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на 
иновативни културни събития”. 
 2961-3-2. При одобрение на проекта за финансиране и подписване на 
договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 
2007-2013 г., Община Варна да осигури собствен принос в размер на 5% (до 
42 106 лв.) от общата стойност на проектното предложение. Средствата за 
обезпечаване на собствения принос да бъдат предвидени в Общинския 
бюджет в съответствие с времевия график за изпълнение на дейностите.  
 2961-3-3. При одобрение на проекта за финансиране и подписване на 
договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 
2007-2013 г., Община Варна да провежда съответното иновативно културно 
събитие в период не по-малък от 1/една/ година след приключване на 
дейностите по проекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 

 

 
 
2962-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА и по  

предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  ОС11-9302(6)11.01.2011 
г., Общински съвет -Варна дава съгласие от Бюджета на Община Варна за 
2011 г. да бъдат предоставени средства в размер на 1 598 000 лв. за 
покриване на разходите по изпълнението на  проект “Ремонт на Социален 
учебно –професионален център “Анастасия д-р Железкова”, гр. Варна, 
финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG161РО001/1.1-01/2007/036, подписан между Община Варна и 
Управляващ орган на ОП “Регионално развитие” 2007-2013г., преди същите 



да бъдат възстановени от Управляващия орган на ОП “Регионално 
развитие” 2007-2013г. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 

 
 

 
2963-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т.12 и т.23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/17/11.01.2011г., 
Общински съвет Варна решава: 

2963-3-1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проектно 
предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Приоритетна ос 3, Мярка  на подкрепа 3 на 
Оперативна програма “Техническа помощ” с наименование “Изграждане  и 
функциониране на Областни информационни центрове”. 

2963-3-2. Дава съгласие да предостави за целите на проекта 70 кв.м. 
от сградата на “Общински туристически-нформационен център”, находяща 
се в гр. Варна, пл. “Митрополит Симеон” в УПИ ІV-1506.39, /стар УПИ ІV- 
“за театър, инф.център, заведение за бързо хранене и озеленяване”/, кв. 136, 
по плана на 7 м.р., гр. Варна,  за период   от 5 години. 

За имота има съставен  АКТ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ № 1483/ 05.01.2000г. 

2963-3-3. Дава съгласие в сградата на „Общински туристически -
информационен център”, находяща се в гр. Варна, пл.“Митрополит 
Симеон” в УПИ ІV-1506.39, /стар УПИ ІV- “за театър, инф.център, 
заведение за бързо хранене и озеленяване”/, кв. 136, по плана на 7 м.р., 
гр.Варна, да се извършат необходимите строително-ремонтни дейности за 
целите на проекта. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 

 
 
 

2964-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/15/11.01.2011г., Общински 
съвет - Варна взема решение за поемане на общински дълг и упълномощава 
Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед  в полза на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Договарящ 
орган по ОП “Регионално развитие” 2007-2013г. (ОП “РР”), за стойността 
на авансово плащане по т. 4.1 – в размер  до 1 401 136,41 лв. (един милион 



четиристотин и една хиляди, сто тридесет и шест лева и черитидесет и една 
стотинки) от договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161РО001/1.4-05/2009/004 за реализация на проект № BG161РО001-
1.4.05-0018 “Подобряване на физическата и жизнена среда в Община 
Варна”, в рамките на схема  за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ: BG161РО001/1.4-05/2009 “Подкрепа за интегрирано и устойчиво 
развитие, чрез подобряване на градската среда”, в рамките на  Приоритетна 
ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 
“Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на ОП 
”Регионално развитие” 2007-2013 (ОПРР). 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 

 
 
 
 
2965-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и по 

предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-9302/16/11.01.2011г., 
Общински съвет – Варна решава: 

2965-3-1. Община Варна да осигури собствен принос в размер на 
368 840,80 лв. (5% от общата стойност на проекта) за реализиране на проект 
BG161РО001-1.4.05-0018 “Подобряване на физическата и жизнена среда в 
община Варна”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG161РО001/1.4-05/2009/004 от 16.07.2011г. в 
рамките на приоритена ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 
Операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на  
ОП ”Регионално развитие”  2007-2013г. (ОПРР). 

2965-3-2. Средствата по решение №2964-3-1 да се осигурят от 
Бюджетите на Община Варна за 2011г.и 2012г. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 

 
 
 
 
 

2966-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка 
с докладна записка от «Двореца на културата и спорта» ЕАД с вх. № РД11-
9200/24/12.01.2011г., Общински съвет – Варна отпуска финансови средства 
в размер на 155 000 лв на  «Двореца на културата и спорта» ЕАД за ремонт. 

Средствата да бъдат осигурени от Бюджета на Община Варна  за 
2011г. 



/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
 
 

2967-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление  с вх. 
№ МД10-1200/4/03.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно – почивно дело” при 
Министерство на отбраната, представлявано от  Мария Симеонова Димчева 
– Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Военни клубове и 
военно – почивно дело” при Министерство на отбраната, адрес гр. София 
1000, бул. “Цар Освободител” № 7, чрез Йорданка Димитрова Йорданова – 
изпълняващ длъжността началник отдел на отдел “Североизточен”, адрес 
гр. Варна, к.к. “Св. Св. Константин и Елена”, п.к. № 40 от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за периода  от 01.01.2011г. 
до  31.05.2011 г. и от 01.10.2011 г. до 31.12.2011г. за имоти, находящи се в 
гр. Варна, както следва: 

 - Х-л “Маяк” ДД 1740 
 - Х-л “Маяк” ДД 1742 
 - Х-л “Адмирал” ДД 1747 
 - Х-л “Фрегата” ДД 1744 

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

2968-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба - 
декларация с вх. № МД10-1700/5/03.12.2010 г. и поради липсата на 
доказателства, че имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна 
не освобождава “Банка Пиреос България” АД, представлявано от Юлиян 
Божидаров Недев - управител при “Банка Пиреос България” АД, клон 
Варна –Червен площад, с адрес гр. Варна, ул. “Княз Николаевич” № 6 от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имот, 
находящ се в гр. Варна, кв. “Виница”, ул. “Константин Павлов” № 22А, кв. 
4, УПИ ХХІІІ-577. 



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

2969-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация с вх. 
№ ОС10-94.Ц/2/03.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Цецка 
Гергова Маринова,  от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Охрид” № 4, ет. 3, ап. 6. 

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

 
 
 

2970-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС10-94.Р/7/03.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът не 
се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава Радка 
Върбанова Пенева от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Тодор Икономов” № 36, бл. 8, 
ет. 7, ап. 20. 

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

2971-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
РД10-94.Д/436/06.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Добринка 
Тодорова Димитрова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, р-н “Младост”, ул. “Младежка”, 
бл. 28, вх. “В”, ет. 4, ап. 42. 



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

2972-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
РД10-94.Д/436/06.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Димитър 
Кръстев Димитров от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, р-н “Младост”, ул. “Младежка”, бл. 
28, вх. “В”, ет. 4, ап. 42. 

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

2973-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
МД10-94.С/17/21.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотите 
не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава Стоянка 
Димитрова Владова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, както следва: 

- 3904161110009 - м-ст “Балъм дере” 
- 3904161110010 - м-ст “Балъм дере” 
- 3904161110011 - м-ст “Корията” ЗПЗ   
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 

2974-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
МД10-94.С/17/21.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотите 



не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава Любка 
Димитрова Шатова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, както следва:. 

- 3904161110009 - м-ст “Балъм дере” 
- 3904161110010 - м-ст “Балъм дере” 
- 3904161110011 - м-ст “Корията” ЗПЗ   
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 

2975-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС10-1700/1/22.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотите не 
се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава “Обединена 
българска банка” АД, представлявано от Стилиян Петков Вътев – главен 
изпълнителен директор и Радка Иванова Тончева – изпълнителен директор, 
адрес гр. София, ул. “Света София” № 5 от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, както 
следва:  

 - Магазин, находящ се в гр. Варна, ул. “Зограф” № 21 
 - Студио 12, находящ се в гр. Варна, ул. “Зограф” № 21   

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

2976-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация с вх. 
№ ОС10-1700/2/22.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
“Обединена българска банка” АД, представлявано от Стилиян Петков 
Вътев – главен изпълнителен директор и Радка Иванова Тончева, адрес гр. 
София, ул. “Света София” № 5 от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Пенчо Славейков” 
№ 42, представляващ център за красота.  



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

2977-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС10-2600/128/23.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотите 
не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава “И Ар 
Джи Капитал – 3 АДСИЦ”, представлявано от Анна Петрова Цанкова -  
Бонева – изпълнителен директор БАПМ ЕООД, адрес гр. София, ул. 
“Шипка” № 3 от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 
г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Орех” № 2, представляващ земя ПИ 
10135.3513.216 и три сгради 10135.3513.216.15, 10135.3513.216.19, 
10135.3513.216.23.  

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

2978-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС10-2600/127/23.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотите 
не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
“Бългериън – Америкън Пропърти Мениджмънт” ЕООД, представлявано от 
Франк Л Бауър, чрез пълномощника му Цветомир Стоянчев Тодоров, адрес 
гр. София, ул. “Шипка” № 3 от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, представляващи част 
от две жилищни сгради с ателиета, офиси, гаражи и подземни гаражи  - ул. 
“Кирил Шиваров” № 9 (вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж) и на ул. “Селиолу” № 46 (вх. 
А и Б). 

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



2979-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС10-2600/129/23.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотите 
не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
“Бългериън – Америкън Пропърти Мениджмънт” ЕООД,  чрез 
пълномощник Цветомир Стоянчев Тодоров, адрес гр. София, ул. “Шипка” 
№ 3 от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за 
имоти, находящи се в гр. Варна, по плана на СОП “Зеленика”, землище 
Галата, м-ст Токат Янъ, кв 4, УПИ ІV 61023. 

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

2980-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация  с вх. 
№ МД10-94.А/9/27.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Александър Иванов Кюркчиев от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Иван Вазов” № 10, 
ет. 3, ап. 5. 

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

2981-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация  с вх. 
№ МД10-94.А/9/27.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Десислава 
Страхилова Карамфилова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Иван Вазов” № 10, 
ет. 3, ап. 5. 

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



 
 

2982-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация  с вх. 
№ РД10-94.А/419/27.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Анна Веселинова Новакова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Иван Драсов” № 3, 
ет. 3, ап. 4, ателие. 

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

2983-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация  с вх. 
№ РД10-94.А/419/27.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Дора Илиева Новакова от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Иван Драсов” № 3, 
ет. 3, ап. 4,  ателие. 

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

2984-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с жалба  с вх. № 
ОС10-94.Г/9/28.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът не 
се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Ганчо 
Василев Ганчев от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, бул. “Осми Приморски полк” № 
137, вх. “В”, ап. 96. 

/Резултати от поименно явно гласуване 



за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 

2985-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба  с вх. № 
МД10-94.Д/15/28.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Диана 
Василева Василева, чрез пълномощника й Димитричка Ташева Василева от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Братя Георгиевич” №  15, вх. Е, ап. 2. 

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

2986-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление  с вх. 
№ РД10-94.Д/467/29.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Димитричка Наумова Гавадинова от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, р-н “Младост”, 
бл. 132,вх. 5, ет.7, ап. 79.     

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

2987-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба  с вх. № 
ОС10-9100/77/29.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът не 
се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Апостол 
Костов Ангелов от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст “Манастира”, кв. 31, парцел 
ХVІ-1219. 



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

2988-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба  с вх. № 
ОС10-9100/77/29.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът не 
се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Диана 
Петрова Ангелова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, м-ст “Манастира”, кв. 31, парцел 
ХVІ-1219. 

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

2989-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба  с вх. № 
РД10-94.И/333/29.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Иванка 
Георгиева Костова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, р-н Аспарухово, ул. “Горна 
Студена” № 39. 

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

2990-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба  с вх. № 
РД10-94.И/333/29.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Никола 
Костов Георгиев от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, р-н Аспарухово, ул. “Горна 



Студена” № 39. 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 

2991-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация  с вх. 
№ МД10-9901/3/06.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
“ДЕТЕЛИНА ТУР” ЕООД, представлявано от Румяна Неделчева Моневска, 
адрес гр. Созопол, ул. “Мусала” № 17 от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, р-н 
“Приморски”, м-ст “Свети Никола”, кв. 34, УПИ ІV-1773. 

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

2992-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление - 
декларация  с вх. № МД10-2600/50/07.12.2010 г. и поради липсата на 
доказателства, че имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна 
не освобождава “ДЕЛОВА СЕДМИЦА МЕДИА” ООД, представлявано от 
Константин Дилчев Василев – управител на “ДЕЛОВА СЕДМИЦА 
МЕДИА” ООД, адрес гр. София 1303, бул. “Инж. Иван Иванов” № 70, вх. Б 
от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имоти, 
находящи се в гр. Варна, р-н “Приморски”, м-ст “Хоризонт”, представляващ 
лозе и хавра. 

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

2993-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 



на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба  с вх. № 
ОС10-94.С/25/07.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът не 
се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Станка 
Иванова Симеонова - Кръстева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ж.к.  “Младост”, бл. 
107, вх. 5, ет. 8, ап. 62. 

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

2994-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба  с вх. № 
МД10-2600/51/10.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава “ДЖЕЙ 
МАК” ООД, представлявано от Джеймс Терънс Солт – управител на 
“ДЖЕЙ МАК” ООД, адрес ул. “Драган Цанков” № 4, офис 1, чрез 
пълномощника му адв. Панайот Куртев Панайотов от заплащане на 
дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. 
Варна, ул. “Константин Иречек” № 5. 

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

2995-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ РД10-94.С/485/13.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Сийка Димова Минева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, м-ст “Каракуш”, м-ст 
“Бозалъка”, м-ст “Ада тарла”. 

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



2996-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ РД10-94.С/485/13.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Христо Димов Кехайов от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, м-ст “Каракуш”, м-ст 
“Бозалъка”, м-ст “Ада тарла”. 

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

2997-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ РД10-94.С/485/13.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Стоян Димов Кехайов от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, м-ст “Каракуш”, м-ст 
“Бозалъка”, м-ст “Ада тарла”. 

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

2998-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
РД10-94.Н/332/15.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Николай 
Христов Мушков от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Патриарх Ефтимий” № 19, 
магазин. 

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



 

2999-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ МД10-2600/33/16.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
“Ученически отдих и спорт” ЕАД, Териториално звено “Експлоатация 
почивни бази” – Варна, представлявано от Николай Войнов – ръководител  
ТЗ ЕПБ Варна, адрес гр. Варна, ул. “Отец Паисий” № 36, ет. 1, ап. 97 от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имоти, 
находящи се в гр. Варна, както следва:  

1. Почивна база Велико Търново – кв. Галата 
2. Почивна база “Стария фар” Плевен – кв. “Галата” 
3. Почивна база к.к. “Св. Св. Константин и Елена” – к-с “Св. Св. 

Константин и Елена” 
4. Склад “Звездица” – с. Звездица 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 
 

3000-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ РД10-94.П/254/17.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Павел Иванов Василев от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Дубровник”, бл. 
17, ет. 2, ап. 7. 

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

3001-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 



на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ РД10-94.П/254/17.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Павлина Иванова Василева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Дубровник”, бл. 
17, ет. 2, ап. 7. 

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

3002-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ ОС10-94.К/19/30.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Калина 
Димчева Гаева от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Български орел” № 19, ателие. 

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

3003-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ ОС10-94.В/25/30.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Вероника 
Георгиева Фурнаджиева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Дружба” № 26. 

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

3004-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 



на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация с вх. 
№ МД10-9302/4/30.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът 
не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Юлия 
Илиева Ботева от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна, р-н “Аспарухово”, кв. “Прибой”, 
идентификатор 10135.5549.1585.1. 

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

3005-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка със заявление с вх. 
№ ОС10-94.Т/11/30.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
Тодорка Атанасова Фурнаджиева – управител на ЕООД “АЛДО – ЖВ” от 
заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 2011 г. за имоти, 
находящи се в гр. Варна, ж.к. “Чайка” 196, два магазина. 

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

3006-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
РД10-2600/1744/03.01.2011 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотите не се използват реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
“НИКСА” ООД, представлявано от инж. Красимир Нейчев Червенков – 
управител на “НИКСА” ООД, адрес гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” № 2, вх. 
“Б”, ет. 1, ап. 1 от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци за 
2011 г. за имоти, находящи се в гр. Варна, ул. “Тодор Влайков” № 2, 4, 6 и 
8, както следва: 

 - Ап. 3, ет. 2, вх. А 
 - Ап. 11, ет. 4, вх. А 
 - Ап. 13, ет.5, вх. А 
 - Ап. 18, ет. 6, вх. А 



 - Ап. 3, ет.3, вх. Б 
 - Ап. 4, ет. 3, вх. Б 
 - Ап. 8, ет. 4, вх. Б 
 - Ап. 12, ет. 4, вх. Б 
 - Ап. 18, ет. 5, вх. Б 
 - Ап. 24, ет. 6, вх. Б 
 - Ап. 25, ет. 6, вх. Б 
 - кабинет 2, ет. 2, вх. Б 
 - кафе – бар на трето ниво, ет. 2, вх. Б 
 - ателие 1, ет. 7, вх. Б 
 - гараж № 40 , партерен етаж 
 - паркоместа в подземен етаж с №№ 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 

23 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 

3007-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба – 
декларация с вх. № МД11-94.С/1/03.01.2011 г. и поради липсата на 
доказателства, че имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не 
освобождава Станка Мойнова Димитрова от заплащане на дължимата такса 
за битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  р-н 
Приморски, ул.“Салтанат” № 71. 

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

3008-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба – 
декларация с вх. № МД11-94.С/1/03.01.2011 г. и поради липсата на 
доказателства, че имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не 
освобождава Тодор Иванов Димитров от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  р-н Приморски, 
ул.“Салтанат” № 71. 

/Резултати от поименно явно гласуване 



за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 

3009-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с декларация с вх. 
№ РД10-2600/1741/03.01.2011 г. и поради липсата на доказателства, че 
имотът не се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава 
“Рогачево естейт” ЕООД, представлявано от Андрей Валентинович Орехов, 
адрес гр. Варна, ул. “Даме Груев” № 24, офис 1 от заплащане на дължимата 
такса за битови отпадъци за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна,  кв. 
Виница, м-ст Манастирски рид, имот № 2223. 

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

3010-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Варна и във връзка с молба с вх. № 
ОС10-94.Н/29/30.12.2010 г. и поради липсата на доказателства, че имотът не 
се използва реално, Общински съвет – Варна не освобождава Надежда 
Йорданова Атанасова от заплащане на дължимата такса за битови отпадъци 
за 2011 г. за имот, находящ се в гр. Варна,   ул.“Горазд” № 2. 

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

 
 
        

3011-3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.1, ал. 2 от ЗМДТ 
във връзка с § 25, ал. 1 и   § 26 от ЗИД на ЗМДТ (ДВ,  бр. 98 от 14.12.2010 
г.) и по  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД11-
9302/14/11.01.2011г., Общински съвет – Варна приема следните изменения 
и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Варна: 

 
§ 1. В чл. 2 се създават нови точки 7 и 8: 



7. Туристически данък. 
8. Други местни данъци, определени със закон. 
 
§ 2. В чл. 6, ал. 4 се отменя. 
§ 3. В чл. 7 се правят следните допълнения: 
1. В  ал. 2 накрая се добавя „или съответната част от него”. 
2.  Създава се нова алинея 5: 
(5) За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е 

лицето, на което имотът е предоставен за управление. 
 
§ 4. В чл. 9, ал. 1, т. 1 се правят следните изменения: 
1. в брой в касите на общината, находящи се на: 
- бул. „Сливница” № 191; 
- ул. „Ген. Колев” № 92, ет. 1 /сградата на район „Приморски”/; 
- бул. „Съборни” № 15; 
- кв. „Аспарухово” – ул. „Искър” № 40 /зад IV РПУ/; 
- бул. „Вл. Варненчик” бл. 10; 
- в магазин „Била” до Кооперативен пазар. 
 
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения: 
1. Ал. 1 се изменя така: 
(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в 

следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за 
която е дължим. 

2. Ал. 2 се изменя така: 
(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка 5 на сто. 
 
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения: 
1. Ал. 1 се изменя така: 
(1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-

високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно 
Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси, а за жилищните 
имоти – данъчната им оценка съгласно Приложение № 2 към Закона за 
местните данъци и такси. 

2. Ал. 3 се изменя така: 
(3) Данъчната оценка на имотите по чл. 7, ал. 2, върху които са построени 

сгради на предприятия, се определя съгласно нормите по Приложение № 2 
към Закона за местните данъци и такси. 

 
§ 7. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Ал. 3 се изменя така: 



(3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са 
регистрирани за движение в страната. 

2. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание: 
(6) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при 

придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по 
давност. 

 
§ 8. Чл. 33 се допълва така: 
Чл. 33. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в 

левове в момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към 
момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който 
подлежи на вписване. Имуществото се оценява по реда на чл. 46, ал. 2 от 
Закона за местните данъци и такси. 

 
§ 9. В чл. 36, ал. 2 се правят следните изменения: 
(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, 

ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни 
средства, а в случаите по чл. 31, ал. 6 – към момента на издаване на акта, 
удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване. 

 
§ 10. Чл. 40, ал. 12 се  допълва, както следва: 
(12) Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7e  по 

Закона за движение по пътищата е в размер на 125 лв. 
 
§ 11. Чл. 45, ал.1 се изменя така: 
(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в 

следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за 
която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година 
се прави отстъпка 5 на сто. Данъкът се заплаща по начините, описани в чл. 
9. 

 
§ 12. Чл.51, ал. 1, т.2 се изменя така: 
2.   физическите лица, включително едноличните търговци, които 

извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида 
патентна дейност от посочените в т.      1-36 от Приложение № 4 към Закона 
за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази 
дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване 
на повече от три дейности облекчението не се прилага. 
 
§ 13. Създава се нов раздел VI със следното съдържание: 

 
РАЗДЕЛ VI 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 



Чл. 56. (1) С туристически данък се облагат нощувките. 
(2)  Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. 
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на общината по 
местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по 
смисъла на Закона за туризма. 
(4) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на 
всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна 
година. 
(5) Декларацията по ал. 4 не се подава за предоставените нощувки през 
2010 г. 
(6) Размерът на туристическия данък за м. януари 2011 г. се определя, 
както следва: 
1. категория 1 звезда –           0,60 лв. за нощувка; 
2. категория 2 звезди –           0,80 лв. за нощувка; 
3. категория 3, 4 и 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка. 
(7) Считано от 1 февруари 2011 г. размерът на данъка се определя, 
както следва: 
1. категория 1 и 2 звезди – 0,50 лв. за нощувка; 
2. категория 3 звезди –       0,60 лв. за нощувка; 
3. категория 4 звезди –       0,90 лв. за нощувка; 
4. категория 5 звезди –       1,60 лв. за нощувка. 
Чл. 57. Размерът на дължимия туристически данък за всеки календарен 
месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се 
умножи по размера на данъка по чл. 56, ал. 6, респ. чл. 56, ал. 7. 
Чл. 58. Дължимият данък по чл. 57 се внася от данъчно задължените лица 
до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени 
нощувките. 
Чл. 59. Когато сборът на данъка по чл. 57 за календарната година е по-
малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет на средството 
за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно 
задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение 
на средството за подслон или мястото за настаняване   до   1 март на 
следващата календарна година, независимо дали обектът се използва. 
Чл. 60. Разликата по чл. 59 се определя по реда, предвиден в чл. 61с, ал. 5 от 
Закона за местните данъци и такси. 
Чл. 61. Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон 
и местата за настаняване, в срок до 1 март 2011 г. подават писмена 
декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или 
мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за 
туризма. 

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

 



 

3012-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302(162)28.12.2010 
г., Общински съвет - Варна одобрява Междинната оценка на “Общинския 
план за развитие 2007-2013” на Община Варна за периода 2007-2010г., 
съгласно приложение. 

/за-27, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 31 

от заседание, проведено на 19.01.2011 г. и 20.01.2011 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Здравеопазване” относно: 
 4.1 - учредяване на търговско дружество с ограничена отговорност 
“АМБУЛАТОРИЯ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „БЕЛОДРОБЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 
ВАРНА” ЕООД 
         

Докл.: д-р И.Митковски - председател ПК 
         
 

Общ брой присъстващи общински съветници –33 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

 
 3013-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 
1, т. 6 от ТЗ и чл. 8, ал. 1, т. 7 от НРУПСЧОВКТД, във връзка с 
предложение от управителя на „СБАЛПФЗ-Варна” ЕООД с вх. № ОС10-
9903/45/06.12.2010г., Общински съвет – Варна  в качеството си на 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на  
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 
ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВАРНА” ЕООД решава да 
бъде учредено търговско дружество с ограничена отговорност 
“АМБУЛАТОРИЯ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „БЕЛОДРОБЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 
ВАРНА” ЕООД, при следните условия: 

1. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 
ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВАРНА” да учреди по реда 



на ЗЛЗ търговско дружество с ограничена отговорност, представляващо 
лечебно заведение за извънболнична помощ: амбулатория за 
специализирана медицинска помощ- медицински център с едноличен 
собственик на капитала „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ВАРНА” 
ЕООД,  при следните условия: 

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ: “АМБУЛАТОРИЯ МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 
„БЕЛОДРОБЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА” ЕООД; 

1.2. Седалището и адреса на управлението на дружеството е: 
гр.Варна, ул.  “Мануш войвода” 11а. 

1.3. Предмет на дейност на медицинския център – амбулаторен 
прием в кабинетите на центъра, диагностика, лечение диспансеризация, 
консултации, профилактика, предписване на лекарства, лаборатирни и 
други видове изследвания. Манипулации. Домашни посещения, в случаите, 
когато се иска консултация от  лекар  специалист.Промотивна и 
профилактична дейност, рехабилитация и наблюдение на  болни. 
Хоспитализиране на пациенти в болница, когато лечебната цел не може да 
бъде постигната в амбулаторни условия. 

1.4.  Капиталът на дружеството е в размер на 100 лв. лева, 
разпределен на 100 / сто/ дяла с номинална стойност от по 1 (един) лев.  

1.5. Дружеството се учредява за неопределен срок. 
1.6. Приема Устав /учредителен акт/ на дружеството. 
1.7. Управител на дружеството до провеждане на конкурс е д-р 

БОРЯН СИМЕОНОВ ИВАНОВ. 
 Изпълнението на настоящото решение  да се възложи на  Управителя 

на СБАЛПФЗ-Варна”  ЕООД.    
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 
 
 
 
 
 
   3014-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид обстоятелството, че регистрацията на 
“АМБУЛАТОРИЯ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „БЕЛОДРОБЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 
ВАРНА” ЕООД  е наложителна, тъй като неспазването на сроковете за 
регистрация пред Министерството на здравеопазването би довело до 
значителна и трудно поправима вреда с оглед здравето на пациентите, както 
и забавянето на регистрацията би довело до невъзможност за сключване на 
договор с РЗОК-Варна, Общински съвет – Варна допуска предварително 



изпълнение на решенията, относно регистрацията на “АМБУЛАТОРИЯ 
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА 
ПОМОЩ „БЕЛОДРОБЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА” ЕООД 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

УСТАВ 
/УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ/ 

НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР- АМБУЛАТОРИЯ 
ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОМОЩ  "БЕЛОДРОБЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА” 

ЕООД 
 
Днес ......................2011 г. на основание Решение № 3013-4/31/19, 20.01.2011 година на 
Общински съвет гр. Варна се състави и подписа настоящия Учредителен акт на 
Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 от ТЗ от д-р Петър Генов в 
качеството на Управител на едноличния собственик на капитала “Специализирана 
болница за активно лечение-по пневмофтизиатрични заболявания Варна” ЕООД  
седалище и адес гр. Варна,ул. ”Мануш войвода” 11а, ЕИК 000090147 
 
   Чл. 1. НАИМЕНОВАНИЕТО, под което дружеството ще развива своята дейност е 
Амбулатория Медицински център за специализирана медицинска помощ "БЕЛОДРОБЕН 
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА” ЕООД.  
  Чл. 2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице. Дружеството не ограничено със срок 
или друго прекратително основание. 
  Чл. 3. Седалището и адресът на управлението на дружеството е:  
гр. Варна, ул. «Мануш войвода» 11а  
  Чл. 4. ПРЕДМЕТЪТ на дейност на дружеството е: Амбулаторен прием в кабинетите на 
центъра, диагностика, лечение диспансеризация, консултации, профилактика, предписване на 
лекарства, лаборатирни и други видове изследвания. Манипулации. Домашни посещения, в 
случаите, когато се иска консултация от  лекар  специалист. Промотивна и профилактична 
дейност, рехабилитация и наблюдение на  болни. Хоспитализиране на пациенти в болница, 
когато лечебната цел не може да бъде постигната в амбулаторни условия. 
 Чл. 5. /1/КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 100 лв. лева, разпределен на 100 / сто/ 
дяла с номинална стойност от по 1 (един) лев.  
/2/ Едноличен собственик на капитала е учредителят- съдружник: “Специализирана болница за 
активно лечение-по пневмофтизиатрични заболявания Варна” ЕООД  седалище и адес гр. 
Варна,ул. ”Мануш войвода” 11а, ЕИК 000090147. 
/3/ Към момента на учредяване реално са изплатени 100 % от капитала, внесени по сметка на 
името на дружеството. 
/4/ Способите за увеличаване са: увеличаване на номиналната стойност на дяловете на 
съдружниците; записване на нови дялове; приемане на нови съдружници и капитализиране на 
печалбата. 
(5) Намаляването може да се извърши чрез: намаляване на стойността на дела в капитала; 
връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник; освобождаване на 
задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.    
(7) При намаляването задължително се спазват охранителните мерки към кредиторите, 
предвидени в чл. 150 и 151 от ТЗ.  
 Чл. 6. Дружеството осъществява дейността си съобразно своя предмет, в съответствие с този 
учредителен акт и при спазване на действащото законодателство.  
 Чл. 7. Дружеството няма право да извършва търговски сделки освен тези, обслужващи и 
спомагащи за упражняване предмета на дейност.  
 Чл. 8. Органи на управление на дружеството са:  
а/ Едноличеният собственик на капитала – СБАЛПФЗ Варна, упражняващ правомощията на 
общо събрание на дружеството. 



б/Управител.   
 Чл. 9. /1/Едноличният собственик на капитала управлява и  
представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. 
/2/Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на  
общото събрание по чл. 137 от ТЗ 
/3/ Едноличният собственик на капитала:  
а/ Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;  
б/ Преобразува и прекратява дружеството;  
в/ Приема годишния отчет и баланс;  
г/ Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;  
д/ Избира контрольор и проверители на дружеството. Освобождава от длъжност управителя и 
контрольора;  
е/ Взема решение за придобиване или разпореждане с дялове - собственост на дружеството, в 
дружества и за участие в други дружества;  
ж/ Взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и контрольора и 
назначава представител за водене на процес срещу тях;  
з/ Взема решение за откриване или закриване на клонове;  
и/ Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху 
тях, собственост на дружеството, както и за обременяването им с тежести;  
к/ Взема решение за допълнителни парични вноски;  
л/ Назначава ликвидаторите при прекратяването на дружеството, освен в случай на 
несъстоятелност;  
чл. 10. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, 
приетия от едноличния собственик учредителен акт и договора за възлагане и управлението на 
дружеството.  
Чл. 11. Дружеството се представлява от управителя. Управителят взема решения по всички 
въпроси по управление дейността на дружеството, с изключение на посочените, които са от 
компетентността на общото събрание. 
Чл. 12. УПРАВИТЕЛЯТ има право:  
а/ Да работи като лекар специалист в управляваното от него лечебно заведение, като носи 
всички отговорности и ползва всички привилегии от тази дейност;  
б/ Да сключва, изменя и прекратява индивидуалните трудови договори на персонала на 
дружеството;  
в/ Да определя средствата за работна заплата, формата и системата на заплащане, да налага 
дисциплинарни наказания, да стимулира и командирова персонала при спазване на действащите 
нормативни актове и НРД;  
г/ Да повишава квалификацията си чрез курсове и други форми на обучение, като разходите са 
за сметка на дружеството;  
Чл. 13. УПРАВИТЕЛЯТ няма право:  
1. Без съгласие на дружеството от свое име да развива търговска дейност; да участва в други 
събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност; да заема длъжност в 
ръководни органи в други дружества;  
2. Докато е в сила настоящият договор  
а/ Да извършва конкурентна на дружеството дейност;  
б/ Да е общински съветник, кмет, зам. кмет, секретар на общината и др., на които със закон или 
друг нормативен акт им е забранено да упражняват такава дейност;  
в/  Да огласява служебна информация и сведения за дружеството, докато изпълнява 
задълженията си по настоящия договор, както и за срок от 5 (пет) години от прекратяването му;  
Чл. 14. УПРАВИТЕЛЯТ управлява и стопанисва повереното му имущество добросъвестно с 
грижата на добър стопанин.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чл. 15. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен:  
1. Да организира цялостната изпълнителна дейност на дружеството като:  
а/ Определя вътрешната управленска и организационна структура;  
б/ Управлява оперативно капитала в съответствие с действащата правна уредба;  
в/ Представлява дружеството пред трети лица, пред държавните и съдебни органи и финансови 
институции;  
г/ Решава въпросите за вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни 
отношения;  
д/ Определя и контролира разходите на дружеството;  
е/ Определя задачите на дружеството;  
ж/ Подписва всички документи, издавани от дружеството,  
з/ Сключва договори, свързани с дейността на дружеството;  
и/ Приема откази от права, направени от трети лица;  
к/ Взема предохранителни мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни дела и 
организира защитата на дружеството по образуваните срещу него дела;  
 Чл. 16. Прекратяването на дейността на дружеството става чрез:  
а/ Сливане, вливане в друго търговско дружество;  
б/ При обявяване на несъстоятелност;  
в/ По решение на Окръжен съд в предвидените от Търговския закон случаи;  
г/ По решение на едноличния собственик; 
Чл.17.Този учредителен акт може да бъде променян и допълван в съответствие с настъпващи 
структурни , нормативни и други промени . 
 



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 

№ 31 
от заседание, проведено на 19.01.2011 г. и 20.01.2011 г. 

по точка  пета от дневния ред 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол относно: 
 5.1 - приемане на отчет за изпълнението на Годишния план за 
приватизация за 2010 г.  
 5.2 - приемане на Годишен план за приватизация за 2011 г. 
         

Докл.: Т.Трендафилова-председател Комисия 
по приватизация и следприватизационен 
контрол 

 
Общ брой присъстващи общински съветници –34 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3015-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от  ЗМСМА,  
Общински съвет – Варна приема  „Отчет за изпълнението на Годишен план 
за приватизация за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.”, съгласно 
приложение. 

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

 
 

3016-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от  ЗМСМА и чл. 6, ал. 
2 от ЗПСК,  Общински съвет – Варна приема „Годишен план за 
приватизация за  2011 г.”, съгласно приложение. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 



О Т Ч Е Т 
за изпълнението на Годишния план  за приватизация 

за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. 
 

1. УВОД 
Дейността по набиране на средства по Годишния план за приватизация 

в Община Варна се регламентира от Закона  за приватизация и 
следприватизационен контрол. На основание чл. 6, ал. 2 от същия е 
разработен, одобрен и конкретизиран с решение №1956-3(20)/17.02.2010 г. на 
Общински съвет – Варна, Годишен план за приватизация за 2010 г. 

2. СКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ – 01.01.2010 г. -31.12.2010 г. 
     В приходната част на Годишния план за приватизация за 2010 г. са 

включени 10  обекта. 
       За разглеждания период са реализирани процедури за приватизация  за 
два от обектите по Годишния план за приватизация за 2009 г., а именно: 

• Общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. 
„Владислав Варненчик”, блок 47 по АОС № 1342/13.08.1999 г. и представлява 
магазин с идентификатор 10135.3515.30.75 и застроена площ 111,80 кв.м., 
разположен в източната част на предблоковото пространство на бл. 47, със 
съответния процент идеални части от общинските части на сградата  и от 
правото на строеж. 

• Общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Мусала” № 
7 по АОС № 3908/05.06.2006 г. и представлява сграда на един етаж с 
идентификатор 10135.1507.583.2 и застроена площ 91,00 кв.м. и земя с площ 
41,00 кв.м. идеабни части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.583 
и площ 660,00 кв.м. 
     Открити са процедури за приватизация за останалите  осем обекта по 
Годишния план за приватизация за 2010 г., но не са финализирани към 
31.12.2010 г. 
    1. Общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, ул.”Двадесет и 
седми юли” №66 по  АОС №1790/15.05.2000г. и представляващ две стаи 
в сутерен с идентификатор 10135.1507.109.1.1 и застроена площ 45,00 
кв.м., заедно с 11,11 % идеални части от общите части на сградата, от 
правото на строеж и 1/3 идеална част от тавански складови помещения, 
със заястроена площ на тавана 95,57 кв.м. и 1/3 идеална част от 
дворното място, представляващо  парцел  УПИ ХVІІ-28 в кв. 22 с 
идентификатор 10135.1507.109, цялото с площ 293,00 кв.м. 

• предстои, след приключване  на съдебното производство, 
провеждането на публичен търг с явно наддаване при начална тръжна цена  
143 000 лв. 



    2. Общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна,  ул."Охрид" 
№25 по АОС №218/28.07.1997г. и представляващ магазин с 
идентификатор 10135.1506.744.1.5,намиращ се в партера на триетажна 
жилищна сграда със застроена площ 21,60 кв.м., заедно със съответните 
идеални части от общите части на сградата и от дворното място, 
представляващо поземлен имот с идентификатор 10135.1506.744, цялото 
с площ 244,00 кв.м. 

• проведен публичен търг с явно наддаване – няма заявили интерес за 
участие в процедурата при начална тръжна цена 58 600 лв. 

•  предстои провеждането на нов публичен търг с явно наддаване, 
като началната тръжна цена ще бъде определена на заседание на 
Комисията по приватизация и следприватизационен контрол. 
   3.. Общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна,  ул."Дрин" 
№65, блок  4 АОС№754/14.07.1998г. и представлява магазин за 
хранителни стоки с вход откъм ул. „Хараламби Ангелов”, намиращ се в 
подблоковото пространство на осем етажен жилищен блок със застроена 
площ 27,74 кв.м., заедно с останалите идеални части от подблоковото 
пространство: 

• проведен публичен търг с явно наддаване – няма заявили интерес за 
участие в процедурата при начална тръжна цена 35 500 лв. 

• предстои провеждане на нов публичен търг с явно наддаване, като 
началната тръжна цена ще бъде определена на заседание на Комисията по 
приватизация и следприватизационен контрол. 

   4. Общински нежилищен имот, находащ се в гр. Варна,  
м."Салтанат" - Почивка – местност „Салтанат” № 81 по АОС 
№938/18.12.1998г. и представляващ едноетажна масивна сграда с 
идентификатори 10135.536.78.1- застроена площ 246 кв.м. и 
10135.536.78.2 – застроена площ 43 кв.м., съгласно кадастралната карта 
на Приморски парк – местност  „Салтанат”, заедно с правото на строеж , 
състояща се от склад, две гаражни клетки с врати на изток и 
работилници: 

• предстои след приключване на съдебното производство, 
провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална тръжна 
цена 68 900 лв. 

5. . Общински  нежилищен имот, наодящ се в гр. Варна,  бул."Мария 
Луиза" №11 по АОС №479/13.01.1998г. и представляващ втори 
надпартерен етаж с идентификатор 10135.1504.221.1.2 и застроена площ 
161,10 кв.м. от шестетажна масивна сграда, заедно със съответните 
идеални части от общите части на сградата: 

• начална тръжна цена 328  800 лв. 
• продажбата е спряна с неприемането на решение № 1966-

3/20/17.02.2010 г. на Общински съвет –Варна- орган за 
приватизация по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗПСК 



    6. Общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул."Съборни" 
по АОС № 1261/02.07.1999г. и представляващ сгради: втори етаж от 
масивна двуетажна сграда /до улицата/ със застроена площ 91,00 кв.м., 
изби с площ 30,50 кв.м., представляващи ½ идеални части от всички 
изби с площ 61,00 кв.м. и таванска стая с площ 16,45 кв.м., заедно с 
63.568 % идеални части от общите части на сградата;масивна двуетажна 
пристройка до улицото /без зина на първия етаж/ със застроена площ 
47,84 кв.м. и изба от две помещения с площ 18,78 кв.м., заедно с 90% 
идеални части от общите части на сградата; част от масивна сграда, 
разположена във вътрешната част на двора, заемаща дясната половина с 
разгърната застроена площ 106,00 кв.м. и земя: 225,75 кв.м. идеални 
части от 330,00 кв.м. 

• проведен публичен търг с явно наддаване – няма заявили интерес за 
участие в проедурата при начална тръжна цена 473 000 лв   

• предстои провеждане на нов публичен търг с явно наддаване, като 
началната тръжна цена ще бъде определена на заседание на Комисията по 
приватизация и следприватизационен контрол. 
       7. Общински нежилищен имот, находящ се в гр. Варна, бул. 
„Христо Ботев” № 18, вх. 1, ет. 13,  по АОС 5927/16.11.2009 г и 
представляващ атилие № 1 със застроена площ 88,50, ведно с изба № 
337 с площ 11,47 м2, заедно с 0,019318 % идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж  

•  проведен публичен търг с явно наддаване – няма заявили интерес за 
участие в проедурата при начална тръжна цена 126 000 лв   

• предстои провеждане на нов публичен търг с явно наддаване, като 
началната тръжна цена ще бъде определена на заседание на Комисията по 
приватизация и следприватизационен контрол. 

    8. Участието на Община Варна – 4 720 броя поименни акции, 
представляващи 0,014 % от капитала на „Сосиете Женерал 
Експресбанк” АД: 

• проведен публичен търг с явно наддаване – няма заявили интерес за 
участие в проедурата при начална тръжна цена  50 000 лв   

• предстои провеждане на нов публичен търг с явно наддаване, като 
началната тръжна цена ще бъде определена на заседание на Комисията по 
приватизация и следприватизационен контрол. 

 
ИЗВЪНБЮДЖЕТНА ПЛАН - СМЕТКА 

ПРИВАТИЗАЦИЯ - 100% 
 

ПЛАН  
 

 
ОТЧЕТ  

 ПРИХОДИ (І+ІІ) 2 681 
178 

2 681 178 



РАЗХОДИ (І+ІІ) 1 883 
441 

1 883 441 

ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2010 г. 797 737 797 737 

І. СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ - 
91% 

ПРИХОДИ:  2 461 
283 

2 461 283 

  1. НАЧАЛНО САЛДО 2 240 
743 

2 240 743 

  2. ПРИХОДИ КЪМ 31.12.2010 г.  220 540 220 540 
   

РАЗХОДИ: 1 700 
556 

1 700 556 

- ИЗГРАЖДАНЕ ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА I- ЕТАП 
- ИЗГРАЖДАНЕ НАДСТРОЙКА НА ЦДГ "СЛЪНЧО" И 
СТРОИТЕЛЕН  
  НАДЗОР 

750 261 750 261 

- ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ КОРПУС ОДЗ 25 "ЛЮЛЯЧЕ"  
- ИЗГРАЖДАНЕ  НА ДЕТСКА ГРАДИНА НА УЛ."ЦАР 
СИМЕОН" № 14 

950 295 950 295 

- ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА УЧЕБНА СГРАДА НА МГ "П. 
БЕРОН" 

ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2010 г.  760 727 760 727 
   

ІІ. ФОНД ЗА ПОКРИВАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ - 9%  

ПРИХОДИ:  219 895 219 895 
  1. НАЧАЛНО САЛДО 193 370 193 370 
  2. ПРИХОДИ КЪМ 31.12.2010 Г.  26 525 26 525 

РАЗХОДИ: 182 885 182 885 
  1. МАТЕРИАЛИ, ОБЯВИ, ЕКСПЕРТНИ  ОЦЕНКИ, 
ТАКСИ,  
      ПРЕДСТАВИТЕЛНИ, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДР. 

182 885 182 885 

ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2010 г.  37 010 37 010 
 
 

3. ПРЕПОРЪКИ: 



3.1  Оптимизиране подбора, методите и началните цени за продажба на 
обектите, включени в приватизационния план в условията на финансова 
криза. 

3.2 Прецизиране на предвидения в приватизационните договори от 
преходни периоди следприватизационен контрол, по отношение 
изпълнението на поетите с тези договори ангажименти от страна на 
купувачите. 

3.3 Окрупняване на обектите по разходната част на Годишния план за 
приватизация, за да се увеличи ефекта от реализирането им. 

3.4 Подобряване връзката и координацията между структурите по 
отношение  разходването на набраните средства. 

Отчетът за изпълнението на Годишния план за приватизация за 2010 г. е 
приет с решение №1/1/12.01.2011г. на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол и решение №3015-5/31/19, 20.01.2011 г. на 
Общински съвет – Варна. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КПСК: 
 

_________________________ 
/ТЕОДОРА ТРЕНДАФИЛОВА/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНА    ВАРНА 

 
 

 
 
1.Цел. 
Целта на Годишния план е да се определи политиката на Община 

Варна по отношение преобразуване собствеността на стопански структури 
от общинския фонд чрез методите на приватизация. Органът по чл.4, ал.2 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол приема 
конкретните решения за обектите и основанията по приватизационните 
процеси. 

II.Основания и обхват. 
Приватизационният процес се основава на специален закон - Закон 

за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/. Конкретният 
Годишен план се приема във връзка с чл.6, ал.2 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол и обхваща разработки относно: 

- минималните приватизационни цели; 
- очаквания размер на приходите от приватизация и начина на 

тяхното използване в съответствие с изискванията на Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол; 

- разходите, свързани с дейността по приватизация. 
Обхватът е функция на създадения на основание чл.6, ал.2 от Закон 

за приватизация и следприватизационен контрол и решения на Общински 
съвет - Варна, създаващи и одобряващи Годишен план за приватизация за 
2011 г. Информацията съдържаща се в настоящия план няма окончателен 
характер. Крайното решение е на Общински съвет – Варна, който определя 
приходите и разходите в зависимост от потребностите и приоритетите на 
Община Варна. 

Настоящият план е разработен на база Годишен план за 
приватизация за 2010г., приет  с решение №1956-3(20)/17.02.2010 г. на 
Общински съвет – Варна и е основа за Годишния план за приватизация за 
2012г. 

III. Разработка по реда на Закона за приватизация 
следприватизационен контрол. 

Годишният план за приватизация в Община Варна обхваща 
следните общински нежилищни имоти, невключени в имуществото 
на общински търговски дружества, които се използват за стопански 



цели, както и незавършени обекти на строителството, невключени в 
имуществото на общински търговски дружества, обособени части от 
имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско 
участие в капитала и дялове или акции - собственост на Община 
Варна от търговски дружества: 
От реализиращи се сделки към 31.12.2010г.: 

1. Нежилищен имот ул."Двадесет и седми юли" №66 –  
две стаи в сутерена и земя (АОС №1790/15.05.2000г.). 

2. Нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул.”Христо Ботев” 
№18, вх.1, ет.13, представляващ ателие №1 със застроена площ 
88,50кв.м., ведно с изба №337 с площ 11,47кв.м., заедно с 
0,019318% идеални части от общите части на сградата и от правото 
на строеж (АОС №5927/16.11.2009г.) 

3. Нежилищен имот ул."Охрид" №25 – магазин (АОС 
№218/28.07.1997г.). 

4. Нежилищен имот ул."Дрин" №65, блок 4 – магазин 
(АОС№754/14.07.1998г.). 

5. Нежилищен имот м."Салтанат" – Почивка –  
                                                едноетажна масивна сграда (АОС 

№938/18.12.1998г.). 
6.Нежилищен имот бул."Мария Луиза" №11 – 

                                       втори надпартерен етаж (АОС 
№479/13.01.1998г.). 

7. Нежилищен имот бул."Съборни" №44 – сгради  земя 
                                                                                           (АОС № 

1261/02.07.1999г.).  
8. Нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул. „Цар 

Освободител” №88, бл.1, вх.А, ет.6, представляващ ателие №1 
/едно/ с идентификатор 10135.2556.1.4.20 (десет хиляди сто 
тридесет и пет . две хиляди петстотин петдесет и шест .едно . 
четири . двадесет) със застроена площ 92.60 (деветдесет и две цяло 
и шестдесет) кв.м, състоящо се от предверие, ателие, склад, баня-
тоалет, балкон, тераса и 1,2826 (едно цяло, две, осем, две, шест) % 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.( 
АОС №6113/20.07.2010г.). 

9. Нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул. „Цар 
Освободител” №88, бл.2, вх.Б, ет.6, представляващ ателие №1 /едно/ 
с идентификатор 10135.2556.1.5.16 (десет хиляди сто тридесет и пет 
. две хиляди петстотин петдесет и шест .едно . пет . шестнадесет) 
със застроена площ 135.60 (сто тридесет и пет цяло и шестдесет 
стотни) кв.м., състоящ се от: предверие, ателие, 2 /два/ склада, 2 
/две/  баня-тоалет, покрив-тераса, тераса и 1,8782 (едно цяло осем 



хиляди седемстотин осемдесет и две десетохилядни) % идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж ( АОС 
№6131/20.07.2010г.). 

10. Нежилищен имот, находящ се в гр.Варна, бул. „Цар 
Освободител” №88, бл.3, вх.В, ет.6, представляващ ателие №1 
/едно/ с идентификатор №10135.2556.1.6.16 (десет хиляди сто 
тридесет и пет . две хиляди петстотин петдесет и шест . едно . шест 
. шестнадесет) със застроена площ 156.00 (сто петдесет и шест) 
кв.м., състоящо се от предверие, ателие, 3 /три/ склада, баня, тоалет, 
баня - тоалет, покрив-тераса, тераса и 2.1607 (две цяло, едно, шест, 
нула,седем) % идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж (АОС №6150/20.07.2010г.). 

 
Обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на 
сто общинско участие в капитала. 
Приватизация на дялове или акции - собственост на Община Варна от 
търговски дружества. 

IV. Обобщение. 
Общ брой обекти, включени в Годишния план: 10. 

В това число: нови /без наличие на сключени приватизационни 
договори/ – 10 /десет/ обекта. 

Общата сума на очакваните приходи в програмата е 1 736 167 лв., 
които имат ПРОГНОЗЕН  характер. 

Общата сума на очакваните разходи с ПРОГНОЗЕН характер в 
Годишния план е:  

- по реда на чл.10, ал.З от Закон за приватизация и 
следприватизационен 
контрол - 91% е в размер на 1 579 912 лв. Тези средства изцяло и 
алтернативно покриват разходната част по Годишния план за 
приватизация за 2011г. и се използват за инвестиционни цели, 
включително за придобиване на дълготрайни материални активи със 
социално предназначение и за погасяване на кредитите за 
незавършени обекти на строителството и не могат да се използват за 
текущи разходи, а именно: 
1. Изграждане на приют за безстопанствени кучета -                              
400 000лв. 
2. Изграждане на нов корпус на ОДЗ №25 "Люляче"                                        
250 000лв. 
3. Изграждане на многофункционална учебна сграда на МГ „П. 
БЕРОН”   
500 000лв. 



- по реда на чл.10, ал.1, т.1 от Закон за приватизация и 
следприватизационен 

контрол - 9% е в размер на 156 255 лв. Тези средства се разходват след 
решение на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол по 
общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и 
следприватизационен контрол, както следва: за придобиване на дълготрайни 
и краткотрайни материални и нематериални активи; за обяви в "Държавен 
вестник", в национални и в регионални ежедневници; за приватизационни 
оценки, анализи на правното състояние и информационни меморандуми на 
предвидените за приватизация обекти; за външни услуги; за издръжка; за 
представителни разходи; за допълнително стимулиране на членовете на 
Комисията по приватизация и следприватизационен контрол - помощен 
орган на Общински съвет – Варна в приватизационния процес, съгласно 
чл.22.5 от Правилник за дейността на комисията за приватизация и 
следприватизационен контрол при Община Варна; за възнаграждения по 
смисъла на чл.8, ал.З от Наредбата за търговете и конкурсите, за такси. 

Настоящият Годишен план за приватизация е разработен съгласно 
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и е приет с решение 
№2.1/1/12.01.2011г. на Комисията по приватизация и следприватизационен 
контрол и решение №3016-5(31)/19, 20.01.2011 г. на Общински съвет – 
Варна. 

                                                                                
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КПСК: 

 
__________________________ 
/ТЕОДОРА ТРЕНДАФИЛОВА/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



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 
№ 31 

от заседание, проведено на 19.01.2011 г. и 20.01.2011 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
ОТНОСНО:Разглеждане на предложения за решения от ПК 

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

6.1 - одобряване на План за регулация и застрояване за УПИ 
10135.2043.257 “за гробищен парк” по кадастралната карта на район 
“Приморски”, м-ст “Кара тепе”, землище “Виница”, гр. Варна 

6.2 - възлагане на Кмета на Община Варна да проведе процедура за 
определяне на терени за гробищни паркове на територията на Община 
Варна,  с цел дългосрочно решаване на проблема. 

6.3 - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен 
план /ПП/ за обект: “Кабелна линия 20 кV (за електрозахранване на 
трафопост в УПИ VІІ-993-1021, кв. 28 /през ПИ 060010 по КВС на 
землище с. Тополи, община Варна”. 

6.4 - одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен 
план /ПП/ за обект: “Кабелно захранване за БКТП 800 кVА 20/0,4 кV от 
РОМзК на съществуващ желязорешетъчен стълб на въздушен 
електропровод 20 кV, извод “Етър” в ПИ 032078 по КВС на землище с. 
Тополи, община Варна”. 
         

Докл.: В.Тонев-председател  
            ПК „АСУОРТОНМ” 

 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –33 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

3017-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 14 от Закона за горите – писмо № 08-
290/01.03.2010г. на Изпълнителна агенция по горите към МЗХ, чл. 4 от 
Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната 
среда – писмо № 47-22-ПСК-2209/07.01.2010г. на Министерството на 



здравеопазването и решение № ВА-291-ПР/2009г. на РИОСВ – Варна, във 
връзка с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
14010/25.11.2010г., Общински съвет-Варна одобрява План за регулация и 
застрояване за УПИ № 10135.2043.257 “за гробищен парк” по кадастралната 
карта на район “Приморски”, м-ст “Кара тепе”, землище “Виница”. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-24, против-4, въздържали се-2, отсъстват-21/ 

 
 
 

3018-6. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 11 
от ЗМСМА, Общински съвет-Варна възлага на Кмета на Община Варна да 
проведе процедура за определяне на терени за гробищни паркове на 
територията на Община Варна,  с цел дългосрочно решаване на проблема. 
 /за-31, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 

3019-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД11-9302/2/04.01.2011г., Общински съвет-Варна одобрява 
Подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: 
“Кабелна линия 20 кV /за електрозахранване на трафопост в УПИ VІІ-
993=1021, кв. 28 /през ПИ 060010 по КВС на землище с. Тополи, община 
Варна”. 
 /за-33, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 

3020-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД11-9302/3/04.01.2011г., Общински съвет-Варна одобрява 
Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: 
“Кабелно захранване за БКТП 800 кVА 20/0,4 кV от РОМзК на 
съществуващ желязорешетъчен стълб на въздушен електропровод 20 кV, 
извод “Етър” в ПИ 032078 по КВС на землище с. Тополи, община Варна”. 
 /за-31, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
 



 3021-6. На основание чл.54, ал.2 от „Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет-Варна, неговите комисии и 
взаимодействието им с общинската администрация”, Общински съвет-
Варна прекъсва работата на Тридесет и първото заседание на общинския 
съвет и решава същото да продължи на 20.01.2011 г. от 09.00 ч. в Пленарна 
зала на Община Варна, с останалите точки от приетия дневен ред. 
 /за-31, против-0, въздържали се-0/  
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 31 

от заседание, проведено на 19.01.2011 г. и 20.01.2011 г. 
по точка  седма от дневния ред 

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

7.1 - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата 
Сава Златомиров Михайлов и Милко Златомиров Михайлов от гр. Варна 
във връзка с предложение от Кмета на Община Варна с вх. № РД -10-
94.Д(413)04.01.2011 г.. 

7.2 - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на децата 
Виктор Костадинов Иванов и Милен Костадинов Иванов от гр. Варна във 
връзка с предложение от Кмета на Община Варна с вх. № РД -10-
94.С(492)17.12.2010 г.. 

7.3 - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето 
Виктория Димитрова Христова от гр. Варна във връзка с предложение от 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-94.Р(246)17.12.2010 г.. 

7.4 - даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на детето 
Донна Михайлова Михайлова от гр. Варна във връзка с предложение от 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-94.Д(365)06.12.2010 г.. 
 
     

Докл.: П.Христов-председател ПК „СДЖП” 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –34 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
3022-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и 

чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка 
с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-



94.Д(413)04.01.2011 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на децата Сава Златомиров Михайлов и Милко 
Златомиров Михайлов от гр. Варна. 

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

 
 

3023-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и 
чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка 
с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
94.С(492)17.12.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на децата Виктор Костадинов Иванов и Милен 
Костадинов Иванов от гр. Варна. 

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

 
 

 3024-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и 
чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка 
с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
94.Р(246)17.12.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на детето Виктория Димитрова Христова от гр. 
Варна. 

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

 
 
 
 3025-7. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и 
чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка 
с предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
94.Д(365)06.12.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на детето Донна Михайлова Михайлова от гр. Варна. 

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

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 31 

от заседание, проведено на 19.01.2011 г. и 20.01.2011 г. 
по точка  осма от дневния ред 

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

8.1 - приемане на Програма “Младежки дейности” 2011 г.” на обща 
стойност 466 000 /четиристотин шестдесет и шест хиляди/ лева  

8.2 - приемане на Програма “Спорт – 2011 г.” на обща стойност 724 
000 /седемстотин двадесет и четири хиляди/ лева 

8.3 - приемане на Програма “Социален туризъм – 2011 г.” на обща 
стойност 30 000 /тридесет хиляди/ лева 

8.4 - приемане на „Програма за превенция на рисковото 
поведение сред деца и млади хора – 2011 г.” на обща стойност 347 000 
/триста четиридесет и седем хиляди/ лева 
         

Докл.: Н.Пашов-председател ПК „МДС” 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –30 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
3026-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-11-9302/9/10.01.2011 г., Общински съвет – Варна, приема 
Програма “Младежки дейности” 2011 г.” на обща стойност 466 000 
/четиристотин шестдесет и шест хиляди лева/, съгласно приложение 1. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 
 
 
 



3027-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 
17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-11-9302/9/10.01.2011 г., Общински съвет – Варна, приема 
Програма “Спорт – 2011 г.” на обща стойност 724 000 /седемстотин 
двадесет и четири хиляди лева/, съгласно приложение 2. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 
 
 
 
3028-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-11-9302/9/10.01.2011 г., Общински съвет – Варна, приема 
Програма “Социален туризъм – 2011 г.” на обща стойност 30 000 
/тридесет хиляди лева/, съгласно приложение 3. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 
 
 
 
3029-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и т. 23 във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-11-9302/10/10.01.2011 г., Общински съвет – Варна, приема 
„Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади 
хора – 2011 г.” на обща стойност 347 000 /триста четиридесет и седем 
хиляди лева/, съгласно приложение 4. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-30, против-0, въздържали се-0, отсъстват-21/ 
 
 
 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 

 
 



Приложение № 1  
 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  В А Р Н А 
О Б Щ И Н А      В А Р Н А 

 
ПРОГРАМА „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ – 2011” 

 
Приоритет; 2011 г. е обявена от Европейската комисия за година на доброволчеството и година на 
младежта 
Основна цел: Създаване на условия за личностно развитие на младите хора и участието им в живота на 
общината. 
Подцели:    

        Насърчаване на младежката инициатива   
        Младежко участие в обществения живот   
        Осмисляне на свободното време на младите хора   
        Участие във формирането и реализирането на общинската младежка политика  
        Увеличаване обхвата на младите хора в младежки прояви  

№ ДЕЙНОСТИ ПЕРИОД СУМА 

І Информационна дейност   2000 

ІІ Съвместни дейности с организации, членове на МФПМВ     284000 

1 
Младежки инициативи (тренинги, обучения, фест.мл.ул.изк.; театър без 
граници; танцова академия; арт ателие;скаутски л.) /съфинансиране по 
европейски проект/ 

юни - 
декември 

  

2 Проекти на неправителствени организации юни-
септември 170 000 

3 Годишна отчетна среща на Форума декември   
ІІІ  Младежка доброволческа служба   23000 

4 Доброволчески стажове март – 
ноември   

5 Доброволчески кампании и инициативи по повод Международната година на 
доброволеца 

март – 
декември   

6 Международен ден на доброволеца  5 декември   
ІV Студентски инициативи   21400 

7 Годишни поименни награди за студенти с принос в реализирането на 
общинската младежка политика  декември 

  
8 Инициатива “8-ми декември” декември   
V Фестивали, конкурси, състезания   135600 
9  Младежки театър на веселите и находчивите – МТВН  април   
10 Осмо национално младежко изложение и Младежки фестивал юли   

11 Съвместни дейности с общински младежки духов оркестър /НУИ „Д. 
Христов”/ постоянен 

  



12 Младежка борса за идеи – осмо издание /съвместно с ТО на НТС/ март – 
септември   

13 Дейности за младежи, лишени от свобода /съвместно с Варненски затвор/ март – 
декември   

14 Рождественски хоров фестивал декември   

15 “Пътят към храма”  - беседи във варненските храмове април – 
декември   

16 Алея на книгата и инициативи, свързани с книгите и четенето юли - август   

17 Научно-изследователска експедиция  на годината март – 
октомври   

18 Други младежки инициативи, възникнали през годината, по предложение на 
организации, членуващи в МФПМВ 

януари - 
декември   

  ОБЩА СУМА                                     466000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 2 
 
 
 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  В А Р Н А 
О Б Щ И Н А      В А Р Н А 

 
ПРОГРАМА „СПОРТ – 2011” 

Главната цел на програмата е да създаде необходимите организационно- управленчески, материално- 
технически и научно- методически условия и предпоставки за подобряване на физическата 
дееспособност на гражданите на Варна, развитие на детско- юношеския спорт, повишаване на спортното 
майсторство и провеждане на информационна политика.   

№ ДЕЙНОСТ   ПЕРИОД СУМА 

І Ученически спорт     88000 

1 Ученически игри   

януари-март  
октомври -
декември      

2 

Ученическа купа "Варна" - плуване, плажен 
волейбол, аеробика, стрийт бол, плажен футбол, 
хокей на трева, ръгби и др.   

април - 
декември   

ІІ Студентски спорт     20000 
3 ХІ Варненска универсиада   април   

4 

Гребно-ветроходна регата за купата на Кмета на 
Община Варна и Началника на ВВМУ "Н. Й. 
Вапцаров"   май   

ІІІ Работнически спорт     35000 
5 V Общински работнически фестивал   май   
6 Участие в Национални учителски спортни игри   юни   
ІV Спорт за ветерани     30000 
V Спорт за хора с увреждания     30000 
VІ Национални и Международни прояви     94000 
7 71-ти Плувен маратон "Галата - Варна"   август   
8 35-ти Международен бридж фестивал "Варна"   август   
9 Международна детска регата "Варна"   август   

10 
Тенис турнир за купата на кмета "ПРО - АМ" 

ТК"Черно 
море - 
Елит" 

01 - 
03.Август   

11 Турнир по плажен волейбол   юни   
12 34-та Международна регата "Бриз"   юни   

13 Лекоатлетически пробег "Купа Варна"   октомври   

14 
Международен турнир по художествена 
гимнастика "Руми и Албена"   май   

15 Международен ден на мобилността   септември   



16 Международен ден на предизвикателството   май   
17 Турнир по конен спорт " Тодоров ден"   февруари   
18 35-ти детски шах турнир "Морско конче"   август   
19 Футболен турнир " Христо Тошков"   септември   
20 Футболен турнир " Илия Кирчев "   юни   
21 Колоездачна обиколка на България - етап   септември   

22 
Фестивал на плувните спортове - водна топка, 
синхронно плуване, скокове във вода, плуване   септември   

23 Международен фитнес фестивал   юни   
VІІ Спорт за високи постижения     400000 
VІІІ Научно - информационна дейност     1000 
ІХ Награди и други спортни прояви     26000 

  ОБЩА СУМА:     724000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 
 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  В А Р Н А 
О Б Щ И Н А      В А Р Н А 

 
ПРОГРАМА „СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ – 2011”  

 
 

Основна цел     

1.Създаване на условия и възможности за приобщаване на всички слоеве на варненското население към 
организирано практикуване на социален туризъм с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.  

Подцели  
1. Популяризиране на социалния туризъм. 

2.Създаване на трайни и полезни навици за общуване с природата, повишаване на екологичната култура и опазването 
на околната среда  
3.Активно съдействие на гражданите за водене на здравословен живот чрез практикуване на туризъм. 
4.Привличане на мотивирани и компетентни специалисти в помощ на дружествата. 
      
 Туристическа дейност Домакин Месец Сума/лв./ 

  І. ОБЩИНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОЯВИ 30000 
1 Туристическо ски рали СТД “Академик” февруари   

2 Квалификационен поход  СТД “Академик” август   

3 Туристически събор–семинар с 
ученици 

СТД “Академик” април   

4 Детски празник “Земята, люлка на 
децата” 

ТД “Владислав 
Варненчик” 

април   

5 Поход – семинар с актива на 
дружеството 

ТД “Владислав 
Варненчик” 

септември   

6 Следотърсаческа игра ТД “Владислав 
Варненчик” 

май - юни   

7 Поход маратон “100 км. за 24 часа” ТД “Владислав 
Варненчик” 

юни   

8 Лъчево изкачване на вр.Ботев ТД “Владислав 
Варненчик” 

август   



9 Семинар с опознавателна и  
историческа насоченост 

ТД “Галата” май   

10 Ученически отдих с историческа 
насоченост 

ТД “Галата” юни   

11 Ученическо летуване  ТД “Галата” юли   

12 Великденски туристически събор ТД “Родни балкани” април   

13 Обучение с актива на дружеството ТД “Родни балкани” май   

14 Национален туристически събор 
“Прекрасна си  мила Родино” 

ТД “Родни балкани” юни   

15 Ученически лагер х.Мечит ТД “Родни балкани” август   

16 Поход Родопи - Перперикон ТД “Хан Аспарух” юни   

17 Екскурзионно летуване с учащи - 
Родопи 

ТД “Хан Аспарух” юли - август   

18 Ученически поход ТД “Черноморски 
простори” 

май - юни   

19 Екскурзионно летуване Рила  ТД “Черноморски 
простори” 

август   

20  Коло поход Варна – Истамбул ТД “Черноморски 
простори” 

август   

21 Участие в национален преглед  на 
туристически хорове 

ТД „Черноморски 
простори” 

юли   

  ОБЩ  БЮДЖЕТ “СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ” 30000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 4 
 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  –  В А Р Н А 
О Б Щ И Н А      В А Р Н А 

 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ 
СРЕД  ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА – 2011  

  
Въведение 
Дирекция “Превенции” обединява няколко структури и програми на общината, 

специализирани в превенция на социално-значими проблеми сред децата и младите хора в 
града. 

Дирекцията осъществява своята дейност: 
а/ в четири основни направления: 
- превенция и рехабилитация на наркомании; 
- превенция на ХИВ/СПИН; 
- превенция на трафика на хора и защита на жертвите на трафик; 
- превенция на детското асоциалното поведение и правонарушения; 
б/ на две програмни нива: 
- дейности в изпълнение на националните политики на местно ниво, съгласно закони, 

национални стратегии, програми и международни спогодби; 
- дейности в изпълнение на местната политика, отразяваща специфичните нужди и 

приоритети на града. 
Водещата цел на това структурно и програмно обединяване и ресурсно концентриране бе да 

се постигне по-ефективно управление и координация на дейностите, чрез приемане и 
изпълнение на ежегодна, единна в организационно и методологично отношение, програма за 
обща превенция на рисковото поведение на децата и младите хора в града (наричана по-долу 
Програма – 2011). 

Структура на програмата 
Програма – 2011 на дирекция “Превенции” е разработена на основата на предварителен 

анализ на проблемната ситуация на местно ниво. Заложените дейности са в съответствие с 
приетите политики на отговор на специализираните общински координиращи органи – 
Общински съвет по наркотичните вещества; Обществен съвет по рехабилитация и 
реинтеграция на лица, зависими от психоактивни вещества; Общинска комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; Консултативен съвет по 
превенция на ХИВ/СПИН и Местна комисия за борба с трафика на хора, както и с принципите 
и задачите на общинските превантивни стратегии приети от Общински съвет - Варна. 

В тематичен план Програма – 2011 включва дейности по превенция на наркомании, 
превенция на ХИВ/СПИН, превенция на трафика на хора, превенция на асоциалното 
поведение, обща превенция и подпомагане на неправителствени превантивни проекти. 

В контекста на целевите групи, заложените в Програма - 2011 превантивни интервенции са 
организирана на три нива (подхода): 

- универсален подход (дейностите са насочени към общата популация деца и млади хора и 
свързаните с тях социални системи – семейство, приятелски кръг, училищни общности и др.); 

- специфичен (селективен) подход (дейностите са насочени към високо-рискови групи и 
уязвими семейства); 

- индикативен подход (дейностите са насочени към лица с вече възникнала проблематика и 
техните значими други). 

При осъществяване на дейностите по тази програма дирекция „Превенции” си партнира с: 
Национален център по наркомании, Национален фокусен център по наркотици и наркомании, 
Национална комисия за борба с трафика на хора, Централна комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Национален комитет за 
профилактика на ХИВ/СПИН и СПИ, подразделения на МВР и МЗ, български и чуждестранни 



научни институти и университети, организация „Европейски градове срещу наркотиците” 
(ECAD), структури на гражданското общество, медии и други. 

№ Дейности Финансир
ане 2011 

 
 
Превенция на употребата на психоактивни вещества (наркотици, алкохол и тютюн) 
 

65 000 лв. 

1 Програма за превенция на рисковете свързани с употреба на алкохол и тютюн 
предназначена за деца ог 12 до 14 г. 

 

2 Програма за ранна интервенция на деца и младежи с експериментална 
употреба/злоупотреба  на наркотици и алкохол 

3 
 Превантивно-информационна кампании в общността, с акцент деца и младежи  

• Кампания „Не шофирай, ако си пил” за млади хора (16 – 25 г.) 
• Седмица посветена на 26 юни - Международния ден за борба с наркоманиите 

4 Годишно проучване и докладване по протокола на Европейския мониторинг център по 
наркотици и наркомании (EMCDDA) 

5 
Повишаване на квалификационните и практически умения на професионалисти, 
доброволци и НПО за провеждане на дейности по намаляване търсенето на психоактивни 
вещества 

6 
Съвместни дейности с български и чуждестранни членове  на Сдружение “Европейски 
градове срещу наркотиците” /ECAD/  в рамките на  домакинството на Община Варна на 
Годишния кметски форум на организацията през 11-14 май 2011 г. 

 Превенция на ХИВ/СПИН и СПИ (сексуално преносими инфекции) 20 000 

7 Програма «Това зависи от теб» - училищни клубове за превенция на рисковото сексуално 
общуване, ХИВ/СПИН и СПИ  

 

8 Програма за консултиране, насочване и водене на случай на юноши с рисково сексуално 
поведение 

9 
Общински информационно-образователни антиСПИН кампании 

• 15 май – Международен ден за съпричастност с жертвите и засегнатите от СПИН 
• 1 декември – Световен ден за борба със СПИН 

10 
Повишаване на квалификационните и практически умения на професионалисти и НПО за 
провеждане на дейности по превенция на рисковото сексуално общуване, ХИВ/СПИН и 
СПИ 

 
 
Превенция на трафика на хора и закрила на жертви на трафик 
 

30 000 

11 Програма за превенция на трафика на хора предназначена за деца от  14 до 18 години 

 

12 
Програма за превенция на трафика на хора сред високо уязвими лица, с акцент превенция 
на трафика на бременни жени, с цел продажба на бебета и трафика на жени с цел сексуална 
експлоатация 

13 Програма за реинтеграция на жертви на трафик, по протокола на Националния механизъм 
за насочване и подпомагане на жертви на трафик 

14 

Информационни кампании за превенция на трафика на хора  
• Кампания за превнция на трафика на хора с цел трудова експлоатация сред ученици, 

студенти и безработни младежи 
• Седмица посветена на 18 октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора 



15 Повишаване на квалификационните и практически умения на професионалисти и НПО за 
провеждане на дейности по превенция на трафика на хора и закрила на жертви на трафик 

 
 
Превенция на детско-юношеското асоциално поведение и правонарушения 
 

21 000 

16 Програма за превенция на агресивното поведение предназначена за деца от 7 до 10 години 

 

17 Инициатива “Открити дни в Местните комисии за борба с противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните - 2011” 

18 Провеждане на общоградско състезание - заключителен етап на Националната програма “ 
Работа на полицията в училище”  

19 Повишаване на квалификационните и практически умения на обществени възпитатели и 
професионалисти, работещи в центровете и кабинетите за социална превенция  

 

 
Многокомпонентна (обща) превенция на рисковото поведение и уязвимостта на семейната 
среда 
 

131 000 

20 
Програма за специфична превенция на рисковото поведение сред деца от уязвими семейства 

• Консултиране, насочване и водене на случаи; индивидуална, фамилна и групова работа 
• Мобилни екипи за работа в общността на високо рискови деца и младежи  

 

21 
Програма за структурирана поведенческа модификация в резидентна среда, предназначена 
за лица, настанени вПравославен център за духовно обгрижване на наркозависими младежи 
„Св.Боян Енравота” към Варненска и Великопреславска Митрополия 

22 
Програма за укрепване на родителския капацитет  

• Програма „Безопасен интернет” 
• Програма „Училище за родители” 

23 Училищни клубове за превенция на рисковото поведение сред деца от 14 до 18 години 

24 Програма „Лято без риск” за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора  

25 

Програма за промоция на здравословен начин на живот по метода „връстници обучават 
връстници” 

• „Лятно училище и други тренинг програми за доброволците, реализиращи програмата 
• Работа под супервизия в общата детска и младежка популация, както и сред уязвими 

групи и лица в риск 

 Други дейности 80 000 лв. 

26 
Програма за финансиране на проекти, осъществявани от  НПО за превенция на рисковото 
поведение сред млади хора (употреба на психоактивни вещества, асоциално поведение, риск 
от инфектиране с ХИВ/СПИН и превенция на трафика на хора) 

 

OБЩО: 347 000 
лв. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



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 
№ 31 

от заседание, проведено на 19.01.2011 г. и 20.01.2011 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Борба 
с корупцията и корупционните практики” относно: 
 9.1 - даване на съгласие преди публикуване на предмета и условията 
на Обществените поръчки над 100 000 лв., същите да бъдат утвърдени от 
Общински съвет – Варна. 
     Докл.: П.Липчев-председател на ВрК 
 
 
 
 
 
 Общински съвет-Варна няма решение, тъй като точката е оттеглена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 

 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 31 

от заседание, проведено на 19.01.2011 г. и 20.01.2011 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

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

10.1 - допълнение на решение № 2735-8/28/10,17.11.2010 г. във връзка с 
продължаване на процедурата по постъпило искане за отписване на имот-
публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул.”Цар Калоян” 
№ 5. 

10.2 - обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот – 
публична общинска собственост, представляващ ПИ 10135.2559.238 – 
предмет на АОС № 3522/2005 г. 

10.3 - даване на съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на Общинско предприятие „Спортни имоти”, имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, І-ви м.р., 
бул. „Република”, Закрит басейн „Делфини” с идентификатор 
10135.3511.577.1 

10.4 - включване от фонд ”Продажби” във фонд „Ведомствен” на 
жилище находящо се в гр.Варна, ул. „Ген. Колев № 85, ет.5, ап.19. 

10.5 - включване във фонд „Жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди” на жилище, находящо се в гр. 
Варна, жк. „Младост” бл.104, вх.4, ет.8, ап.22. 

10.6 - одобряване на пазарни оценки за целите на данъчното облагане 
във връзка с решение № 2604-5/27/06,07.10.2010 г. 

10.7 - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
м.„Зеленика”, представляваща земя с площ 208,00кв. м. идеални части от 
ПИ № 10135.5545.3075, целия с площ 808,00 кв.м. 

10.8 - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ 882,00 
кв.м. ид.части от ПИ № 10135.3511.654 по КК и КР на район „Младост”, 
ж.к. „Възраждане” І-ви м.р., гр.Варна, целият с площ 1857,00 кв.м. 

10.9 - отмяна на Решения № 2088-5 и 2089-5 от протокол № 
21/24.03.2010 г., одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 



представляваща 199.00 м2  идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.4502.88 (идентичен с УПИ ІІІ-общ. обслужване”), целият с площ  234.00 м2, 
с административен адрес, жк. „Владислав Варненчик”, кв. 18, гр. Варна 

10.10 - одобряване на пазарна оценка, изготвена от лицензиран 
експерт – оценител във връзка с реализиране на продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж. к. „Вл. 
Варненчик”, ул. „Антон Франгя” № 16, представляващ ПИ № 
10135.4504.274 с площ 363,00 кв. м. 

10.11 - одобряване на  пазарна оценка, изготвена от оценител на 
имоти  във връзка с реализиране на разпоредителна сделка за имот, 
находящ се в  гр. Варна, ул. „Славянска” № 1,3,5  съставляващ 
идентификатор № 10135.1508.283 

10.12 - одобряване на пазарна оценка  и вземане на решение за 
учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост тип  БКТП със 
застроена площ 21,00 кв.м. и прилежащата сервитутна зона върху площ 
58,00 кв.м. за обслужване на БКТП върху имот-частна общинска 
собственост ПИ № 10135. 5502.579, по КК и КР на район „Аспарухово”. 

10.13 - одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
учредяване право на строеж за изграждане на нов трафопост тип  БКТП със 
застроена площ 16,12 кв.м. и прилежащата сервитутна зона върху площ 7,8 
кв.м. за обслужване на БКТП върху имот-частна общинска собственост, 
съставляващ УПИ ІV-„трафопост”, кв.575, по плана на 14 м.р. на 
гр.Варна. 

10.14 - изменение на устава на „Дентален център I - Варна” ЕООД. 
10.15 - даване на съгласие за продажба чрез публично оповестен 

конкурс на недвижим имот находящ се в гр. Варна, м. „Салтанат” № 59 с 
пазарна оценка в размер на   1 396 600 лв. срещу цена представляваща 
проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект на пристройка на два етажа с 
подземен етаж за две групи деца, физкултурен салон и басейн към детска 
градина ОДГ № 9 „Ален мак” по плана на жк. „Чайка”. 

10.16 -  одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о. „Пчелина”, 
представляващ урегулиран поземлен имот  УПИ  XI-158, с площ 513,00 кв.м. 
 10.17 – упълномощаване на представителя на община Варна  във 
„Варна Ефкон” ООД проф.Н.Джагаров да гласува за приемане 
собствеността на изградената система за видеонаблюдение. 

10.18 – писмо – покана от управителя на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна” ООД за свикване на извънредно неприсъствено 
общо събрание на съдружниците и даване съгласие  за вземане на решения 
по точките от дневния ред.         

Докл.: О.Симеонов-председател ПК „СС” 



Общ брой присъстващи общински съветници –38 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 
3030-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС и 

по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 10-
9302/107/29.12.2010 г., Общински съвет – Варна допълва свое Решение № 
2735-8/28/10,17.11.2010 г. както следва: 

„Отписването на имота-публична държавна собственост с 
административен адрес: гр.Варна, ул.”Цар Калоян” № 25, който съгласно 
одобрени със Заповед № РД-18-98/10.11.2008 r. на ИД на АГКК кадастрална 
карта и кадастрален регистър на район „Одесос” представлява: поземлен имот 
10135.1507.758 с площ 267 кв.м.; двуетажна сграда с идеитификатор 
10135.1507.758.1 със застроена площ 159 кв.м.; едноетажна сграда с 
идентификатор 10135.1507.758.2 със застроена площ 38 кв.м. е във връзка с 
предоставяне на същия на сдружение с нестопанска цел и дейност в 
обществена полза „Народно читалище Стара Варна 2010” с председател 
на управителния съвет г-н Ламбрин Сотиров за осъществяване целите на 
сдружението. 

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-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 
 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

3031-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  и чл.6, ал.1 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна  с вх.№ РД 10-
9302/164/29.12.2010 г., Общински съвет – Варна обявява за частна 
общинска собственост недвижим имот – предмет на Акта за публична 
общинска собственост № 3522/2005 г., представляващ ПИ 10135.2559.238 
с площ 1780 кв.м. по одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД 
на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Приморски”, 
идентичен с УПИ II – „за етажен гараж” в кв.798 по плана на 17-ти п.р. на 
гр.Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-24, против-5, въздържали се-9, отсъстват-13/ 
Решението не се приема. 



 

3032-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 12, 
ал.1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № МДС 10-9303/87/23.12.2010 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставена за безвъзмездно 
управление на  Общинско предприятие „Спортни имоти”, имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, І-ви м.р., 
бул. „Република”, Закрит басейн „Делфини” с идентификатор 
10135.3511.577.1, представляващ: 

- етаж на кота -2.65 със застроена площ 195 кв.м., състоящ се от 
абонатна, помещение помпиер, техническо помещение, битово помещение, 
тоалет-баня, стая за химикали реагенти, филтърно помещение за басейна, 
компесаторен  резелвоар, коридор и стълбище;   

- етаж на кота 0.00 със застроена площ 666 кв.м., състоящ се от  
централен вход, преддверие, охрана, каса, покрита зала с басейн до 50 
човека, съблекални с душове-2 броя, тоалетни-3 броя, асгуст, коридори и 
стълбища; 

- етаж на кота +3.00 със застроена площ 139,40 кв.м., състоящ се от  
зала за кафе, техническо помещение, стая администратор, тоалет, склад-
кафе, стая за треньор, лекарски кабинет и коридори.  

Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 
6091/11.06.2010 г.   

Безвъзмездното управление се учредява на ОП„Спортни имоти” за 
срок от 10 (десет) години. 

Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед  за 
безвъзмездно управление на ОП „Спортни имоти”, както и осъществяването 
на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-34, против-0, въздържали се-0, отсъстват-17/ 
 
 
 
 
3033-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.2, ал.2 от 

НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 
10-9302/153/07.12.2010 г., Общински съвет – Варна включва от фонд 
”ПРОДАЖБИ” във фонд „ВЕДОМСТВЕН” следното жилище: 

 Апартамент № 19, находящ се в гр.Варна, ул. „Ген. Колев № 85, 
ет.5 

 За имота има съставен АОС № 2969/2004 г. 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 



 
3034-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.2, ал.2 от 

НУРУЖГНПОЖ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
43721/07.12.2010 г., Общински съвет – Варна  включва във фонд „Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” следното 
жилище  

 Апартамент № 22, находящ се в гр. Варна, жк. „Младост” бл.104, 
вх.4, ет.8 

 За имота има съставен АОС № 5962/2010 г. 
/Резултати от поименно явно гласуване 
за-32, против-0, въздържали се-0, отсъстват-19/ 
 
 
 
 
 
3035-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, 

предл.2 от ЗОС и свое Решение № 2604-5/27/06,07.10.2010 г. и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх.  № РД 10-9302/158/27.12.2010 
г., Общински съвет-Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от 
лицензиран експерт-оценител за целите на данъчното облагане по Закона за 
данък върху добавената стойност, по повод реализиране на разпоредителна 
сделка - доброволна делба между Община Варна и „Пътища и мостове” 
ЕООД на поземлени имоти: ПИ 10135.2556.358 и ПИ 10135.2556.1. 

Пазарната оценка, за частта от ПИ 10135.2556.358, с площ 533,86 
кв.м. ид. части, които ще бъдат придобити от „Пътища и мостове” ЕООД 
при извършване на доброволната делба е 174 572,22(сто седемдесет и четири 
хиляди петстотин седемдесет и две цяло и двадесет и две стотни) лева, при 
пазарна стойност на 1(един) кв.м. – 327,00 (триста двадесет и седем) лева, 
без ДДС, платими от данъчно задълженото лице „Пътища и мостове” 
ЕООД. 

Пазарната оценка за частта от ПИ 10135.2556.1, с площ 533,86 кв.м. 
ид. части, които ще бъдат придобити от ОБЩИНА ВАРНА при извършване 
на доброволната делба е 174 572,22(сто седемдесет и четири хиляди 
петстотин седемдесет и две цяло и двадесет и две стотни) лева, без ДДС, 
платими от данъчно задълженото лице ОБЩИНА Варна. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 
 
 



3036-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 
връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 7004/07.12.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна 
оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
изкупуване частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, м.„Зеленика”, представляваща земя с площ 208,00(двеста и осем) 
кв. м. идеални части от ПИ № 10135.5545.3075(десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди седемдесет и пет), 
целия с площ 808,00(осемстотин и осем)кв.м., при граници на имота: ПИ № 
10135.5545.9511, (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.девет хиляди петстотин и единадесет), ПИ 
№10135.5545.3529(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и девет), ПИ 
№10135.5545.3074(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.три хиляди седемдесет и четири), ПИ 
№10135.5545.9510(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.девет хиляди петстотин и десет) в размер на 
12 120,00(дванадесет хиляди сто и двадесет) лева без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1,00(един) кв. м. – 58,27(петдесет и осем лева и 
двадесет и седем стотинки) лева, без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
 
 
 
 
3037-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 

от ЗОС, по реда на чл. 33, предл. 2 и чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 7004/07.12.2010 г., Общински съвет 
– Варна реши да се прекрати съсобствеността между Община Варна, от 
една страна, и от друга страна – Петър Минков Петров и Теодора 
Димитрова Петрова, чрез продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, м.”Зеленика”, представляващ земя с площ 
208,00(двеста и осем) кв. м. идеални части от ПИ №10135.5545.3075(десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три 
хиляди седемдесет и пет), целият с площ 808,00(осемстотин и осем)кв.м., 
при граници на имота: ПИ № 10135.5545.9511, (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.девет хиляди петстотин и 
единадесет), ПИ №10135.5545.3529(десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и 
девет), ПИ №10135.5545.3074(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди 
петстотин четиридесет и пет.три хиляди седемдесет и четири), ПИ 



№10135.5545.9510(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.девет хиляди петстотин и десет). 

 За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 6078/17.05.2010 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от  12 120,00(дванадесет хиляди сто и двадесет) лева, без включен 
ДДС, на съсобствениците Петър Минков Петров и Теодора Димитрова 
Петрова, при равни квоти. 

 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-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
 
 
 
 
3038-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във 

връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 36091/06.12.2010 г., Общински съвет-Варна намалява пазарна 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща  882,00 (осемстотин осемдесет и два) кв.м. ид.части от ПИ 
№ 10135.3511.654(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
единадесет.шестстотин петдесет и четири), по КК и КР на район 
„Младост”, ж.к. „Възраждане” І-ви м.р., гр.Варна, целият с площ 1857,00 
(хиляда осемстотин петдесет и седем) кв.м., от 278 200,00(двеста 
седемдесет и осем хиляди и двеста) лева без включен ДДС на 158 760 (сто 
петдесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет) лева без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1(един) кв.м. 180 (сто и осемдесет) лева без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
 
 
 
 
3039-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от 

ЗОС, чл.33, по реда на чл.34 от НРПУРОИ на Община Варна и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 36091/06.12.2010 г., 
Общински съвет-Варна реши да прекрати съсобствеността между Община 
Варна, от една страна и от друга страна Златко Георгиев Кирчев, чрез 



продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в ж.к. 
„Възраждане” І-ви м.р., гр.Варна, представляващ  882,00 (осемстотин 
осемдесет и два) кв.м. ид.части от ПИ № 10135.3511.654(десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.шестстотин петдесет и 
четири), по КК и КР на район „Младост”, целият с площ 1857,00 (хиляда 
осемстотин петдесет и седем) кв.м., при граници: 10135.3511.621(десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.шестстотин 
двадесет и едно), 10135.3511.591(десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и единадесет.петстотин деветдесет и едно). 

За гореописаният имот е съставен акт за частна общинска собственост 
№ 6280/ 26.11.2010 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени – 
за сумата от  158 760 (сто петдесет и осем хиляди седемстотин и шестдесет) 
лева без включен ДДС на съсобственика Златко Георгиев Кирчев. 

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-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
 
 
 
 
 
3040-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и по предложение 

на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 28558/17.12.2010 г.,  Общински 
съвет – Варна отменя свои Решения № 2088-5 и 2089-5 от протокол № 
21/24.03.2010 г. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 
 
 
 
 
 
3041-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 28558/17.12.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим експерт оценител, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща   199.00 (сто деветдесет и девет) м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.4502.88 (идентичен с УПИ ІІІ-общ. обслужване”) (десет 
хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин и две.осемдесет и 



осем)   целия с площ  234.00 (двеста тридесет и четири) м2, с 
административен адрес, жк „Владислав Варненчик”, кв. 18, гр. Варна, в 
размер на  25 352,00 (двадесет и пет хиляди триста петдесет и две) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  127,40 (сто двадесет и 
седем лева и четиридесет стотинки) лева, без ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
  
 
 
 
3042-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 

от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ на Община Варна 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 28558/17.12.2010 
г., Общински съвет - Варна  решава да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна  ЕТ „ДАДИ-88-СВЕТЛА 
ТОДОРОВА”, вписан в търговския регистър при Агенцията по вписванията 
по ф.д № 4386/1990, ЕИК 813100396, със седалище  и адрес на управление: 
гр. Варна, жк. „Владислав Варненчик”, бл. 402, вх. 1, ет. 3, ап. 8, 
представлявано и управлявано от Светла Иванова Тодорова, с постоянен 
адрес: гр. Варна, чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес жк. „Владислав Варненчик”, кв. 18, гр. Варна, 
представляващ 199.00 (сто деветдесет и девет стотни) м2  идеални части от 
ПИ с идентификатор 10135.4502.88 (идентичен с УПИ ІІІ-общ. обслужване”) 
(десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди петстотин и две.осемдесет 
и осем), целият с площ  234.00 (двеста тридесет и четири) м2, при граници 
на имота: ПИ № 10135.4502.87 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и две. осемдесет и седем), ПИ № 10135.4502.85 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.осемдесет и пет) 
на съсобственика  ЕТ „ДАДИ-88-СВЕТЛА ТОДОРОВА” 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост №  3455/2005 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от   25 352,00 (двадесет и пет хиляди триста петдесет и две) лева, без 
включен ДДС  на ЕТ „ДАДИ-88-СВЕТЛА ТОДОРОВА” 

Общински съвет 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-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
 



 
3043-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
5767/27.12.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена от лицензиран експерт – оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, 
с която е определена пазарна стойност в размер на 39 000,00 (тридесет и 
девет хиляди) лева без включен ДДС за недвижим имот – частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик”, ул. „Антон 
Франгя” № 16 (шестнадесет), представляващ ПИ № 10135.4504.274 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.двеста 
седемдесет и четири) с площ 363,00 (триста шестдесет и три) кв. м., при 
пазарна стойност без включен ДДС на 1,00 (един) кв. м. възлизаща на 
107,44 (сто и седем лева и четиридесет и четири стотинки), във връзка с 
реализиране на продажба на описания недвижим имот на Иван Димитров 
Иванов на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, по реда на чл. 29 от НРПУРОИ на 
Общински съвет – Варна. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5607/31.03.2009 г. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
 
 
 
 
3044-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, 

пред. 2 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
28775, 25656, 16882, 16867/07.12.2010 г., Общински съвет – Варна, одобрява 
пазарна оценка, изготвена от оценител на имоти  по реда на чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС, във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 
35, ал. 3 от ЗОС, с която е определена пазарната стойност на земя  с площ 
51,30 (петдесет и едно цяло и тридесет стотни) м2 идеални части от 506,00 
(петстотин и шест) м2, съответстващи на  застроената площ на жилищна 
сграда, изградена в имот частна общинска собственост по АОС № 
839/06.10.1998 г., представляващ Поземлен имот  с идентификатор № 
10135.1508.283 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
осем.двеста осемдесет и три) целия с площ 1 416,00 (хиляда четиристотин и 
шестнадесет) м2, находящ се в  гр. Варна, ул. „Славянска” № 1,3,5  в 
размер на 40 080,00 (четиридесет хиляди и осемдесет) лева, без включен 
ДДС,при пазарна стойност на 1 (един) м2 - 781,29 (седемстотин осемдесет и 



един лева и двадесет и девет стотинки) лева, без ДДС на Клара Георгиева 
Докова и Милица Михайлова Стоянова, Миленка Василева Костадинов,  
Ирина Иванова Стоянова и Виолетка Крумова Мицова при следните квоти: 

- Клара Георгиева Докова и Милица Михайлова Стоянова - 10,20 
м2 ид. части от 506,00 (петстотин и шест) м2 , съответстващи на  застроената 
площ на жилищна сграда, изградена в имот частна общинска собственост 
представляващ Поземлен имот  с идентификатор № 10135.1508.283 на 
стойност  7 969,00 (седем хиляди деветстотин шестдесет и девет) лева, без 
включено ДДС. 

- Миленка Василева Костадинова - 19,30 м2 ид. части от 506,00 
(петстотин и шест) м2, съответстващи на  застроената площ на жилищна 
сграда, изградена в имот частна общинска собственост представляващ 
Поземлен имот  с идентификатор № 10135.1508.283  на стойност  15 079,00 
(петнадесет хиляди  и седемдесет и девет) лева, без включено ДДС 

- Ирина Иванова Стоянова - 10,91 м2 ид. части от 506,00 
(петстотин и шест) м2, съответстващи на  застроената площ на жилищна 
сграда, изградена в имот частна общинска собственост представляващ 
Поземлен имот с идентификатор № 10135.1508.283  на стойност  
8 524,00(осем хиляди петстотин двадесет и четири) лева, без включено ДДС 

- Виолетка Крумова Мицова - 10,89 м2 ид. части от 506,00 
(петстотин и шест) м2, съответстващи на  застроената площ на жилищна 
сграда, изградена в имот частна общинска собственост представляващ 
Поземлен имот с идентификатор № 10135.1508.283  на стойност  8 508,00 
(осем хиляди петстотин и осем) лева,  без включено ДДС 

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

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-35, против-0, въздържали се-0, отсъстват-16/ 
 
 
 
 
 
3045-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД 10-2600/1172/07.12.2010 г., Общински съвет-Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена във връзка с учредяване право на строеж за 
изграждане на нов трафопост тип  БКТП със застроена площ 21,00 кв.м. и 
прилежащата сервитутна зона върху площ 58,00 кв.м. за обслужване на 
БКТП върху имот-частна общинска собственост ПИ № 10135.5502.579, по 
КК и КР на район „Аспарухово”. Оценката е  изготвена от независим 
оценител с оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, 



като същата е съответно: за отстъпеното право на строеж  в размер от  
4185,00 (четири хиляди сто осемдесет и пет) лв., без включен ДДС; за 
прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП в размер от 
4969,00(четири хиляди деветстотин шестдесет и девет) лв., без включен 
ДДС, или общата пазарна оценка е 9 154,00(девет хиляди сто петдесет и 
четири) лв. без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 
 
 
3046-10. На основание чл. 21,  ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от 

ЗОС, във връзка с чл.62, ал.1 от Закона за енергетиката и чл.38, ал.1, т.4 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД 10-
2600/1172/07.12.2010 г.,  Общински съвет  - Варна дава съгласие Кметът на 
Община Варна да учреди право на строеж на “Е.ОН България Мрежи“АД  
гр.Варна за изграждане на нов трафопост тип  БКТП със застроена площ 
21,00 кв.м. и прилежащата сервитутна зона върху площ 58,00 кв.м. за 
обслужване на БКТП върху имот-частна общинска собственост ПИ № 
10135.5502.579, по КК и КР на район „Аспарухово”,  съставляващ УПИ ІІІ-
за трафопост”, кв.151, по плана на 27 м.р., гр.Варна, целият с площ 79,00 
кв.м., при съседи: 10135.5502.95, по одобрената по решение № пазарна 
цена. 

Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС 
6283/24.11.2010 г. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 
 
 
3047-10. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ОБС 9-2600/57/07.12.2010 г., Общински съвет-Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвени във връзка с учредяване право на строеж за 
изграждане на нов трафопост тип  БКТП със застроена площ 16,12 кв.м. и 
прилежащата сервитутна зона върху площ 7,8 кв.м. за обслужване на БКТП 



върху имот-частна общинска собственост, съставляващ УПИ ІV-
„трафопост”, кв.575, по плана на 14 м.р. на гр.Варна, до съществуващ 
общински трафопост в имота под № 1038(№І-5). Оценката е  изготвена от 
независим оценител с оценителска правоспособност за оценка на 
недвижими имоти, като същата е съответно: за отстъпеното право на строеж  
в размер от  8 501,00(осем хиляди петстотин и един) лв. без включен ДДС; 
за прилежащата сервитутна зона за обслужване на БКТП в размер от 
2 714,00(две хиляди седемстотин и четиринадесет) лв., без включен ДДС, 
или общата пазарна оценка е 11 215,00(единадесет хиляди двеста и 
петнадесет) лв. без включен ДДС. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-36, против-0, въздържали се-0, отсъстват-15/ 
 
 
 
 
 
3048-10. На основание чл. 21,  ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от 

ЗОС, във връзка с чл.62, ал.1 от Закона за енергетиката и чл.38, ал.1, т.4 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС 9-
2600/57/07.12.2010 г., Общински съвет  - Варна дава съгласие Кметът на 
Община Варна да учреди право на строеж на “Е.ОН България Мрежи“АД  
гр.Варна за изграждане на нов трафопост тип  БКТП със застроена площ 
16,12 кв.м. и прилежащата сервитутна зона върху площ 7,8 кв.м. за 
обслужване на БКТП върху имот-частна общинска собственост, 
съставляващ УПИ ІV-„трафопост”, кв.575, по плана на 14 м.р. на гр.Варна, 
целият с площ 154,00 кв.м., при съседи: ул.”Отец Паисий” и 
бул.”Сливница”, УПИ ІІ-„за читалище”, обособен съгласно изменение на 
ЗРП на част от кв.575, по плана на 14 м.р. със Заповед № Р-291/15.08.1996 г. 
на Кмета на Община Варна, до съществуващ общински трафопост в имота 
под № 1038(№І-5), по одобрената по решение №  пазарна цена. 

Описаният имот е частна общинска собственост на основание АОС 
№2/30.10. 1996 г. 

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

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



3049-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 9 от ЗМСМА, , чл. 137, ал. 
1, т. 1 от ТЗ, чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда за упражняване на правата 
на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, във връзка с молба рег. № ОС 10-2600 /21/ 28.10.10 г. от 
Управителя на “Дентален център І Варна” ЕООД и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОС 10-2600/21/09.12.2010 г.,  Общински 
съвет – Варна допълва свое решение № 1697-5-2 /Пр. 17/ 13, 14.10.2009 г., 
както следва: 

І. Изменя чл. 5 от Устава на “Дентален център І Варна” ЕООД, който 
да придобие следният вид: 

Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 628 900 /шестстотин 
двадесет и осем хиляди и деветстотин/ лева, разпределен в 62 890 
/шестдесет и две хиляди осемстотин и деветдесет/ дяла от по 10 /десет/ лева 
всеки, представляващи парична и непарична вноска, както следва: 

І/ непарична вноска в размер на 396 500 /триста деветдесет и шест 
хиляди и петстотин/ лева, представляващи следните дълготрайни 
материални активи, внесени от Община Варна, едноличен собственик на 
капитала по балансова стойност на ДМА: 

1. Поземлен имот с идентификатор 10135.1504.84 с площ 1316 кв.м. 
по кадастралната карта на район “Одесос”, одобрена със заповед РД-18-
98/10.11.2008 г., находящ се в гр. Варна, бул. “Съборни № 24, със стар 
идентификатор ПИ № 64, кв. 430 по плана на 4-ти микрорайон на гр. Варна, 
подробно описан в АЧОС № 404/14.10.1997 г. 

2. Обособени части от осем етажна сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1, със застроена площ 354 кв.м. с предназначение за здравно 
заведение, изградена в поземлен имот с идентификатор 10135.1504.84, 
описана в АЧОС № 404 от 14.10.1997 г.: сутеренен етаж – самостоятелен 
обект в сграда, с идентификатор 10135.1504.84.1.1, с площ 722.44 кв.м. и 
прилежащи части 61.84 кв.м.; първи етаж – самостоятелен обект в сграда, с 
идентификатор 10135.1504.84.1.2 с площ 425.25 кв.м. и прилежащи части 
155.75 кв.м.; втори етаж - самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 
10135.1504.84.1.3 с площ 590.88 кв.м. и прилежащи части 52.17 кв.м.; трети 
етаж - самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.1504.84.1.4 с 
площ 332.47 кв.м. и прилежащи части 55.10 кв.м.; четвърти етаж - 
самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 10135.1504.84.1.5 с площ 
332.47 кв.м. и прилежащи части 55.10 кв.м. 

3. Сграда с идентификатор 10135.1504.84.2 със застроена площ 226 
кв.м., находяща се на ул. “Хаджи Стамат Сидеров” № 4, с предназначение 
за здравно заведение, разположена в поземлен имот с идентификатор 
10135.1504.84, описана в АЧОС № 404 от 14.10.1997 г. 

ІІ/ парична вноска в размер на 232 400 /двеста тридесет и две хиляди 
и четиристотин/ лева, внесена изцяло по сметка на дружеството от Община 
Варна, едноличен собственик на капитала. 



Възлага на Управителя на “Дентален център І Варна” ЕООД да 
предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението”. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-37, против-0, въздържали се-0, отсъстват-14/ 
 
 
 
 
 
3050-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх.№ РД 10-9302/163/07.01.2011 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за продажба, на самосрутваща се и изключително 
опасна за обитаване сграда (констатирано с Протокол от 21.02.2008 г. на  
комисия назначена със Заповед № 38/30.01.2008 на Кмета на район 
Приморски)  с идентификатор № 10135.536.54.1 със застроена площ 145 м2, 
нуждаеща се  от реконструкция, с възможност за пристрояване и 
надстрояване  разположена в недвижим имот  с идентификатор № 
10135.536.54 с площ 2 406 м2  по АЧОС № 5891/29.10.2009 г. и с площ 2 409 
м2  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед 
№300-5-18/04.03.04 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в 
гр.Варна, м. „Салтанат” № 59, предмет на АОС №5891/29.10.2009 г., с 
пазарна оценка, определена от независим оценител, в размер на 1 396 600  
лв. (един милион триста деветдесет и шест хиляди и шестстотин) лева, без 
включен ДДС, от които  стойност на сградата – 200 000 (двеста хиляди) 
лева и стойност на земята – 1 196 600( милион сто деветдесет и шест хиляди 
и шестстотин) лева без включен ДДС, срещу цена, представляваща: 

- проектиране, изграждане, оборудване, обзавеждане и въвеждане в 
експлоатация, в съответствие с одобрен проект, на пристройка  на два 
етажа с подземен етаж за две групи деца, физкултурен салон и басейн  
към детска градина ОДГ № 9 „Ален мак”, по плана на жк „Чайка”, 
гр.Варна,   разположена в поземлен имот с идентификатор №  
10135.2562.165 с площ 7 095 м2

, одобрен със Заповед № РД-18-
92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК кадастралната карта и кадастрален 
регистър на район „Приморски”, съгласно АОС 2972/12.03.2004 г., вписан  
в СВ- Агенция по вписванията – гр. Варна на 16.04.2004 г., том ХХІ, № 179, 
вх. регистър 6759, дело № 4897 на стойност в размер на 1 396 600  лв. (един 
милион триста деветдесет и шест хиляди и шестстотин) лева, без включен 
ДДС. 

 
Сделката се облага с ДДС. 



Публично оповестения конкурс да се проведе при следните 

условия. 

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

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

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

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

на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ, бр. 108/2006 г.)- за 
строежи от първа категория или договор за изпълнение на строителството 
на пристройка към детска градина с едноличен търговец или юридическо 
лице, притежаващо удостоверение от Централния професионален регистър 
на строителя по Закона за Камарата на строителите (ДВ,бр. 108/2006 г.) – за 
строежи от първа категория 

1.5  представят копия на счетоводен баланс и отчет за приходи и 
разходи за последните 3 /три/ години, съгласно Закона за счетоводството; 

1.6 представят банкова гаранция за сумата от  1 675 920  лв. (един 
милион  шестстотин седемдесет и пет хиляди деветстотин и двадесет) лева, 
без включен ДДС, която да гарантира изпълнението на поетите задължения 

 
2. За участие в публично оповестения конкурс са необходими 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.15 банкова гаранция за сумата от  1 675 920  лв. (един милион  
шестстотин седемдесет и пет хиляди деветстотин и двадесет) лева, без 
включен ДДС, която да гарнира изпълнението на поетите задължения 

2.16. платежен документ за внесен депозит в размер на 139 660  (сто 
тридесет и девет хиляди и шестстотин и шестдесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB9790 3362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.17. платежен документ за закупена конкурсна документация, която 
се получава в стая №1207 на 12-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от        

2 000лв. /две хиляди лева/, с включен ДДС, платима по IBAN: 
BG49CECB9790 8462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна, като при 
закупуване на конкурсната документация следва да бъдат представени 
следните документи: документ за самоличност, удостоверение за актуално 
състояние на едноличен търговец или друго юридическо лице по 



Търговския закон, а ако документацията се закупува от друго лице се 
представя и нотариално заверено пълномощно; 

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

* Документите за участие в публично оповестения конкурс да са 
издадени в срока от публикуване на обявата за провеждане на конкурса до 
датата за подаване на конкурсните документи. 

 
3. Състезателни  елементи и тежест в общата оценка на 

предложението: 
 
3.1. Фирмена адекватност:  
К1 –  разликата между предложената цена на недвижимия имот и 

стойността на инвестицията в размер на не по-малко от  1 396 600  лв. (един 
милион триста деветдесет и шест хиляди и шестстотин) лева – 50% 

К2 – срок на изпълнение (не по-кратък от 4 (четири) месеца и  не по-
дълъг от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на 
договора със спечелилия публично оповестения конкурс или от влизане в 
сила на разрешението за строеж на пристройката  (взема се предвид по-
късната дата от двете) – 50 % 

 
4. Формула за оценка на предложенията: 
 
К= К1+К2 
 
5. В договора, сключен със спечелилия публично оповестения 

конкурс, задължително да се включат горепосочените условия, да се 
представи банкова гаранция (в оригинал), за сумата спечелена от 
кандидата на конкурса, която се освобождава след представяне на 
разрешение за ползване и да се предвиди неустойка при неспазване на 
срока на изпълнение на инвестицията за проектиране, изграждане, 
оборудване, обзавеждане и въвеждане в експлоатация, в съответствие с 
одобрен архитектурен проект, на  пристройка на два етажа с подземен 
етаж за две групи деца, физкултурен салон и басейн  към детска 
градина към детска градина № 9 „Ален мак”  , по плана на жк „Чайка”, 
в размер на 0,5 % на ден, но не повече от 15 % от 1 396 600  лв. (един 
милион триста деветдесет и шест хиляди и шестстотин) лева, без включен 
Данък добавена стойност. Собствеността върху недвижимия имот се 
прехвърля на спечелилия конкурса след издаване на разрешение за 
ползване, като същия заплаща разходите по прехвърлянето.   

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



строителни работи, оборудване, обзавеждане на  пристройката към детската 
градина от спечелилия публично оповестения конкурс, да се осъществява от 
оторизиран експерт общинско предприятие “Инвестиционна политика” и от 
експерт от дирекция “Образование” при Община Варна. 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-29, против-4, въздържали се-0, отсъстват-15 
не участват в гласуването-3/ 
 
 
 
 
3051-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във 

връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх.№ РД 10-9302/156/17.12.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим експерт оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о 
„Пчелина”, представляващ Урегулиран поземлен имот  УПИ ХІ-158 
(единадесет – сто петдесет и осем) с площ 513,00 (петстотин и тринадесет) 
м2, при граници:улица, УПИ Х-159(десет-сто петдесет и девет), УПИ ХІІ -
160 (дванадесет – сто и шестдесет), УПИ ХІІІ -161 (тринадесет – сто 
шестдесет и едно), УПИ ХІV – 157 (четиринадесет – сто петдесет и седем)  
в размер на  34 500 (тридесет и четири хиляди и петстотин), без  включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) м2  - 67,25 (шестдесет и седем лева и 
двадесет и пет  стотинки) 

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 
 
 
 
 
 
3052-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС, във връзка с чл. 28 от НРПУРОИ на Община Варна и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх.№ РД 10-9302/156/17.12.2010 г., Общински 
съвет - Варна  решава да се проведе публичен търг с явно наддаване   за 
продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
с.о „Пчелина”, представляващ УПИ ХІ-158 (единадесет – сто петдесет и 
осем) с площ 513,00 (петстотин и тринадесет) м2, при граници: улица, УПИ 
Х-159(десет-сто петдесет и девет), УПИ ХІІ -160 (дванадесет – сто и 
шестдесет), УПИ ХІІІ -161 (тринадесет – сто шестдесет и едно), УПИ ХІV – 
157 (четиринадесет – сто петдесет и седем), УПИ IX – 150(девет – сто и 
петдесет). 



За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 
5729/13.07.2009 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 34 500 (тридесет и четири хиляди и 
петстотин) лева, без  включен ДДС. Стъпка на наддаване – 10 % от 
началната тръжна цена  в размер на  3 450,00 (три хиляди  четиристотин и 
петдесет) лева. 

   
Общински съвет – Варна утвърждава следните 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

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

1.2. нямат задължения към Община Варна; 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 

2.1. Заявление, по образец, за участие в търга; 

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

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

2.4. Удостоверение от съдебно изпълнителна служба при съответния 
Районен съд за липса на образувани изпълнителни дела срещу участника 
/оригинал/; 

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



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

2.7. Удостоверение за липса на задължения за публични вземания към 
Община Варна от Дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

2.8. Служебна бележка за недължими общински вземания към 
Община Варна /оригинал/; 

2.9. БУЛСТАТ/ ЕИК – удостоверение от Агенция по вписванията 
/оригинал/; 

2.10. Декларация, по образец, за получаване и запознаване с тръжните 
условия; 

2.11. Декларация, по образец, за извършен оглед на обекта; 

2.12. Декларация, по образец, за неразгласа на информацията, 
предоставена във връзка с участието в търга 

2.13. Платежен документ за внесен депозит в размер на 3 450,00 (три 
хиляди  четиристотин и петдесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.14. Платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  500,00 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване 
за-33, против-0, въздържали се-0, отсъстват-18/ 
 



 
3053-10. 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, Общински съвет 
– Варна упълномощава представителя на Община Варна - Николай Филев 
Джагаров да участва в Общо събрание на съдружниците във „ВАРНА 
ЕФКОН” ООД и да гласува по посочения в предварително обявения 
дневен ред  с проекторешение по единствената точка, а именно: 

Точка единствена: Приемане собствеността  на  цялото 
оборудване на изградената система за обществено видео-наблюдение на 
гр.Варна от досегашния собственик - „Ефкон АГ – Австрия”, ведно със 
съответстващия към него софтуер, изградената инфраструктура на видео 
наблюдението и оборудването на командния център. 

По точка единствена от дневния ред  представителя на Община 
Варна във „ВАРНА ЕФКОН” ООД  да гласува по следния начин:  

1. Съвместното дружество да приеме собствеността на цялото 
оборудване на системата за обществено видео-наблюдение от досегашния 
собственик - „Ефкон АГ”- Австрия, ведно със съответстващия към него 
софтуер, изградената инфраструктура на видео-наблюдението и 
оборудването на командния център. 

2. При предложение за промяна на предварително обявения дневен 
ред, представителя на Община Варна да гласува – ПРОТИВ.  

3. При промяна на дневния ред представителят на Община Варна да 
гласува по негова преценка, с оглед най-добрата защита интересите на 
Община Варна.  
 /за-28, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
 
 

3054-10. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.139, ал.2 от 
ТЗ и във връзка с писмо – покана от управителя на „Водоснабдяване и 
канализация – Варна” ООД за свикване на извънредно неприсъствено 
общо събрание на съдружниците с вх.№ ОС 10-2600/125/21.12.2010 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие  за вземане на решения по точките 
от дневния ред както следва: 

1. Отдаване под наем чрез тьрг на недвижим имот, собственост на 
дружеството, представляващ самостоятелна сграда - ресторант, с РЗП 281 
кв.м, намираща се в двора на дружеството в гр.Варна, ул. „Прилеп” № 33. 

Решение: Дава съгласие да се отдаде под наем чрез търг недвижим 
имот, собственост на „ВиК – Варна”, представляващ самостоятелна сграда 
- ресторант, с РЗП 281 кв.м, намираща се в двора на дружеството в 
гр.Варна, ул.,,Прилеп” № 33, като началната тръжна цена при провеждане 



на процедурата за отдаването под наем на имота да бъде не по-ниска от 2 
100 (две хиляди и сто) лева/месечно без ДДС съгласно експертна оценка на 
лицензиран оценител, която е приета от работна група в МРРБ - писмо за 
даване на разрешение  изх.№ 26-В-63/16.07.2010 г.  

2. Отдаване под наем чрез тьрг на недвижимо имущество, 
собственост на дружеството, представляващо самостоятелна сграда - 
работнически стол, с РЗП 601 кв.м, намираща се в двора на дружеството в 
гр.Варна, ул.,,Прилеп” № 33. 

Решение: Дава съгласие да се отдаде под наем чрез тьрг недвижим 
имот, собственост на „ВиК – Варна”, представляващ самостоятелна сграда 
- работнически стол, с РЗП 601 кв.м, намираща се в двора на дружеството в 
гр.Варна, ул.,,Прилеп” № 33, като началната тръжна цена при провеждане 
на процедурата за отдаването под наем на имота да бъде не по-ниска от 3 
000 (три хиляди) лева/месечно без ДДС съгласно експертна оценка на 
лицензиран оценител, която е приета от работна група в МРРБ - писмо за 
даване на разрешение изх.№ 26-В-66/16.07.2010 г. 

3.Отдаване под наем чрез тьрг на част от недвижим имот, 
собственост на дружеството, представляващ част от фоайе с площ 47.22 
кв.м., ведно с оборудване и обзавеждане, намиращо се в административна 
сграда II на дружеството в rp.Bapнa, ул. „Прилеп” № 33. 

Решение: Дава съгласие да се отдаде под наем чрез търг част от 
недвижим имот, собственост на „ВиК – Варна”, представляващ част от 
фоайе с площ 47.22 кв.м., ведно с оборудване и обзавеждане, намиращо се 
в административна сграда II на дружеството в гр.Варна, ул.,,Прилеп” № 33, 
като началната тръжна цена при провеждане на процедурата за отдаването 
под наем на имота да бъде не по-ниска от 500 (петстотин) лева/месечно без 
ДДС съгласно експертна оценка на лицензиран оценител, която е приета от 
работна група в МРРБ - писмо за даване на разрешение изх.№ 26-В-
64/16.07.2010 r. 

4.Отдаване под наем чрез търг на недвижим имот, собственост на 
дружеството, представляващ самостоятелен поземлен имот (ПИ) с 
идентификатор 10135.2553.25 - парцел с площ 2 957 кв.м., намиращ се в 
гр.Варна, ул. „Прилеп” № 33. 

Решение: Дава съгласие да се отдаде под наем чрез тьрг част от 
недвижим имот, собственост на „ВиК – Варна”, представляващ 
самостоятелен ПИ с идентификатор 10135.2553.25 - парцел с площ 2 957 
кв.м, намиращ се в гр.Варна, ул. „Прилеп” № 33, като началната тръжна 
цена при провеждане на процедурата за отдаването под наем на имота да 
бъде не по-ниска от 1 300 (хиляда и триста) лева/месечно без ДДС 
съгласно експертна оценка на лицензиран оценител, която е приета от 
работна група в МРРБ - писмо за даване на разрешение изх.№ 26-В-
65/16.07.2010 г. 



5.Упълномощаване на управителя на „ВиК – Варна” ООД да 
извърши необходимите правни и фактически действия по отдаването под 
наем на недвижимите имоти, посочени в т.1, т.2, т.3 и т.4, в съответствие с 
действащата нормативна уредба. 

Решение: Дава съгласие общото събрание на съдружниците да 
упълномощи управителя да извърши необходимите правни и фактически 
действия по отдаването под наем на недвижимите имоти, посочени в т.1, 
т.2, т.3 и т.4, в съответствие с действащата нормативна уредба. 
 /за-27, против-0, въздържали се-0/ 

 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 31 

от заседание, проведено на 19.01.2011 г. и 20.01.2011 г. 
по точка  единасета от дневния ред 

 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от председателя на Общински 
съвет-Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.07.2010 г. – 31.12.2010 г. 

 
        Докл.: Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –29 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 
3055-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 

във връзка с чл.8, ал.1, т.11 от „Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”, Общински съвет – Варна приема „Отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински съвет 
– Варна и неговите комисии за периода 01.07.2010 – 31.12.2010г.”, 
съгласно приложение. 
 /за-28, против-0, въздържали се-1/ 

 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
 
 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 31 

от заседание, проведено на 19.01.2011 г. и 20.01.2011 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

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

Докл.: Н.Апостолов-председател ОбС 
 
 

Общ брой присъстващи общински съветници –34 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я : 

 

3056-12. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна освобождава от състава на ПК 
„Правна комисия” общинския съветник Иван Стефанов Недялков. 
 /за-30, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
 

3057-12. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна освобождава от състава на ПК 
„Собственост и стопанство” общинския съветник Димо Атанасов Стоев. 
 /за-32, против-0, въздържали се-0/ 
 
 
  

3058-12-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 



неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна освобождава от състава на ПК 
„Младежки дейности и спорт” общинския съветник Павел Алексеев 
Христов. 
 /за-34, против-0, въздържали се-0/ 

3058-12-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна решава общинския съветник 
Павел Алексеев Христов да бъде член на ПК „Култура и духовно 
развитие”. 
 /за-34, против-0, въздържали се-0/ 
 
 

 
 
3059-12-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна освобождава от състава на ПК 
„Младежки дейности и спорт” общинския съветник Евгения Александрова 
Александрова. 
 /за-31, против-0, въздържали се-0/ 

3059-12-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна решава общинския съветник 
Евгения Александрова Александрова да бъде член на ПК 
„Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси” 
 /за-31, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
 
3060-12-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна освобождава от състава на ПК 
„Младежки дейности и спорт” общинския съветник Неделчо Михайлов 
Димов. 
 /за-34, против-0, въздържали се-0/ 

3060-12-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 



неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна решава общинския съветник 
Неделчо Михайлов Димов да бъде член на ПК „Правна комисия”. 
 /за-34, против-0, въздържали се-0/ 

 
 
 
3061-12-1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 

от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна освобождава от състава на ПК 
„Финанси и бюджет” общинския съветник Петър Николаев Липчев. 
 /за-33, против-0, въздържали се-0/ 

3061-12-2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.20, ал.1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и 
по негово искане, Общински съвет-Варна решава общинския съветник 
Петър Николаев Липчев да бъде член на ПК „Култура и духовно развитие” 
 /за-33, против-0, въздържали се-0/ 
 

 
 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                    В А Р Н А  

КГ/КГ    _________________/Н. АПОСТОЛОВ/ 
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