
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 20 
 
Двадесетото заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 26.07.2017 г. (сряда) от 09:00 ч. до 17:00 ч. и на 
27.07.2017 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 11:30 ч.  

 
Присъстват 45 общински съветника, отсъстват: 
 
Антон АПОСТОЛОВ 
Антраник ШАКАРИЯН 
Данаил ПАПАЗОВ 
Даниела ДИМОВА 
Кирил ГЕОРГИЕВ 
Людмила КОЛЕВА-МАРИНОВА 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преди да пристъпим към откриване на днешното заседание на 

Общински съвет бих искал да Ви уведомя, че във връзка с изпълнение на 
решение № 423 от 17.07.2017 г. на Общинска избирателна комисия  Варна, 
с което се обявява за избран общинския съветник Даниел Христов Николов 
на мястото на общинския съветник Милена Стефанова Георгиева, която е 
обявена за избрана на мястото на освободения общински съветник Мартин 
Марков. Давам думата на тук присъстващия председател на Общинска 
избирателна комисия г-н Жеков да Ви запознае със съдържанието на 
решението, след което ще пристъпим към полагане на клетва от 
новоизбрания общински съветник. Заповядайте, г-н Жеков. 

 
Велин ЖЕКОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, с 

решение № 423 на Общинската избирателна комисия  от 17.07.2017 г. г-н 
Даниел Христов Николов е обявен за избран за общински съветник в 
Общински съвет – Варна в мандата от изборите проведени на 25.10.2015 г. 
издигнат от ПП „Земеделски съюз Александър Стамболийски“. Моля. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, моля да станете за полагане на клетва. Повтаряйте след мен. 
Заклевам се в името на Република България … 
 
 



Даниел НИКОЛОВ 
Заклевам се в името на Република България … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… да спазвам Конституцията и законите на страната … 
 
Даниел НИКОЛОВ 
… да спазвам Конституцията и законите на страната … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… и във всичките си действия да се ръководя от интересите на 

гражданите на Варненска община … 
 
Даниел НИКОЛОВ 
… и във всичките си действия да се ръководя от интересите на 

гражданите на Варненска община … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… и да работя за тяхното благоденствие. 
 
Даниел НИКОЛОВ 
… и да работя за тяхното благоденствие. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заклех се! 
 
Даниел НИКОЛОВ 
Заклех се! 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Честито. Успех Ви желая. Заповядайте да Ви бъде връчено 

удостоверение. Също така колеги, съгласно изискванията на Правилника 
за работа Ви уведомявам, че с решение на групата на общински съветници 
на БСП е избрана Милена Георгиева за председател на групата, като това 
нещо ще бъде отбелязано в съответния регистър.  

От днешното заседание по уважителни причини отсъстват Антраник 
Шакариян, Даниела Димова, Людмила Маринова и Кирил Георгиев.  
Уважаеми колеги, откривам заседанието и пристъпвам към разглеждане на 
проекта за дневен ред. Постъпило е предложение от кмета на Община 
Варна, относно определяне размерите на месечни заплати на кметовете на 
райони и на кметства, като предложението е да бъде включено в точка 2 



ПК „Финанси и бюджет“, подточка 12. Имате думата за мнения и 
съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 15, предложението се приема. 
 
За протокола Григор Григоров – „за“, Светлан Златев – „за“, Пейчо 

Бюлбюлев – „за”, Божидар Чапаров – „за“, Димитър Колев – „за“, Николай 
Георгиев за протокола – „за“. 

 
 И да помоля да бъде пуснат климатикът. Повярвайте ми на мен ми е 

още по-тежко с костюма и вратовръзката.  
Колеги, следващото предложение за включване е от председателя на 

комисия по „Собственост и стопанство“ към точка 10 като подточка 24 да 
бъдат включени изброените в самото предложение, което Ви е изпратено 
на имейлите, подточки. Всички те са разгледани на заседание на ПК 
„Собственост и стопанство“ и има взето положително решение по въпроса. 
Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
За протокола Пейчо Бюлбюлев – „за“, Божидар Чапаров също за 

протокола – „за“, Григор Григоров за протокола – „за“.  
 
Следващото предложение отново от председателя на комисията по 

„Собственост и стопанство“ да бъде включено допълнително предложение, 
което също е разгледано на комисия по „Собственост“, относно 
предоставяне на части от имоти публична-общинска собственост за 
безвъзмездно управление на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД. Това е 
предложението. Минало е отново на комисия, разгледано е и е взето 
положително решение. Включвам го, като извънредна предвид факта, че 
заседанието е било проведено след свикване на сесията. Имате думата за 
мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Пейчо Бюлбюлев за протокола – „за“, Григор Григоров за протокола 

– „за“.  
 



Следващото предложение е от колегата Христо Атанасов към точка 
„Собственост и стопанство“ – 10, като подточка 25 да бъде включено 
предложение относно подновяване на договор за наем на фондация „SOS - 
семейства в риск“ за помещения ползвани в ДКЦ „Света Клементина – 
Варна“ ЕООД. Имате думата за мнения и съображения. Не виждам.  Режим 
на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
И последното предложение за включване в дневния ред е като точка 

11 да бъде включено предложение относно удостояване с почетни звания и  
отличия на Община Варна. Разгледан е въпросът от ПК „Култура“, ПК 
„Наука и образование“, председателски съвет. Минала е процедура по 
обществено обсъждане. Имате думата за мнения и съображения, колеги. 
Не виждам. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
За протокола Мартин Андонов – „за“. Григор Григоров – за   

протокола – „за“.  
 
Колеги, подлагам на гласуване дневния ред в едно с току що 

направените изменения и допълнения, в цялост. Режим на гласуване. 
Извинявам се. Други предложения за включване на точки в дневния ред? 
Колеги, имате думата. Предложения за включване на допълнителни точки 
в дневния ред? Не виждам. Режим на гласуване за дневния ред, в цялост. 
 

Общински съвет – Варна прие следния 

ДНЕВЕН   РЕД: 

 
1. Питания и отговори на питания. 
 
2. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и 

бюджет“ относно: 
(1) – изменение на Приложение 21 към бюджета на община Варна за 

2017 г. 
(2) – даване на съгласие за извършване на компенсирана промяна на 

функция „Здравеопазване“ от бюджета на Община Варна за 2017 г. 



(3) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
провеждането на Седми национален събор за автентичен фолклор „Тополи 
пее и се смее“. 

(4) – даване на съгласие за дофинансиране на Програма за лечение с 
опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди. 

(5) – даване на съгласие за закупуване на товарни микробуси чрез 
лизинг за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ – ЕАД Варна. 

(6) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно 
финансиране от бюджета на Община Варна за 2017 г. на допустимите 
разходи по проект DTP1-050-3.1, с акроним: DBS Gateway Region по 
Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. 

(7) – даване на съгласие за предоставяне на абонаментни карти за 
нуждите на Дружество на инвалидите – Варна. 

(8) - даване на съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране 
от Бюджета на Община Варна за 2017 г. за мостово финансиране на 
допустимите разходи по проект  „Подготовка за създаване на местна 
инициативна рибарска група на територията на общини Варна с район 
Аспарухово, Белослав и Аксаково и разработване на стратегия за Водено 
от общностите местно развитие“, по Програма за морско дело и рибарство 
2014 – 2020 г. 

(9) – даване на съгласие за допълнително финансиране на две групи 
за 60 деца в реконструираната централна сграда на ДГ № 13 „Мир“. 

(10) – определяне на ред и условия за избора на финансова/кредитна 
институция за осигуряване на финансов ресурс по решения на Общински 
съвет – Варна № 532-2/14/20.12.2016 г. и № 533-2/14/20.12.2016 г., и  за 
проект „Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции 
за електрически автомобили в гр. Варна”. 

(11) – даване на съгласие за осигуряване на финансови средства от 
бюджета на Община Варна за 2017 г. за нуждите на служителите от звено 
„СИГМА“, сектор „Специализирани полицейски сили“, отдел 
„Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Варна. 

(12) – определяне на основни месечни заплати на кметове на райони 
и кметства към Община Варна, считано от 01.08.2017 г. 

 
3. Разглеждане на предложения за решения от ПК “Архитектура, 

строителство, устройство, организация и развитие на територията на 
общината и населените места” относно: 

(1) – разрешаване изработването на Подробен устройствен план – 
План за застрояване за обект: „Базова станция на Globul GSM/UMTS № 
4117“ в обхвата на имот с идентификатор 30497.38.21, землище на с. 
Звездица, Община Варна. 



(2) – одобряване на окончателен проект на Подробен устройствен 
план - План за регулация и застрояване към Общ устройствен план на 
Община Варна - ул. „Девня“ - Промишлена зона Запад - II част от проект 
„Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване 
и развитие - гр. Варна“, по Оперативна програма „Регионално развитие“ 
2007-2013 г. 

(3) – одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
обект: „Трасета на разпределителни газопроводи и отклонения в два 
участъка в обхват: - Общински полски път, покрай ПИ №№ 43, 5, 12, 11, 
10, 3, 2, 1 до общински път VAR 1080 и от общински път VAR 1080, южно 
от ПИ №№ 12, 13, 14, 15, 49 до „Екарисаж Варна“ ООД“ в землището на с. 
Тополи, Община Варна. 

(4) – одобряване на Подробен устройствен план - План за улична 
регулация на со „Телевизионна кула“. 

(5) – одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
обект: „Външно кабелно електрозахранване от ТП № 4 в с. Тополи до ШК - 
6А пред ПИ 72709.23.7 по КВС на землище с. Тополи, Община Варна“. 

(6) – одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване по плана на кв. Виница, по плана на со „Ваялар“, со 
„Траката“, со „Горна Трака“, гр. Варна. 

(7) – вземане на решение за изработване на Подробен устройствен 
план - Парцеларен план за обект „Базова станция, в ПИ-30497.38.21, 
землище с. Звездица, Община Варна“. 

(8) – съгласуване на окончателен проект за Подробен устройствен 
план – План за регулация и застрояване на кк „Св. Св. Константин и 
Елена“, план-схемите към него, както и специфични правила и нормативи 
за прилагането му. 

(9) – вземане на решение за изработване на Подробен устройствен 
план - Парцеларен план за обект: Външно ел. захранване за приемно 
предавателна станция за GSM/UMTS №VA4055_A в ПИ 10135.5069.6 
местност „Патрабана“ по КК на гр. Варна. 
 

4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука и 
образование“ относно: 

(1) – приемане на  Наредба за условията и реда за организиране и 
финансиране на съботно-неделните и сезонни услуги по отглеждане на 
децата в общинските детски градини на територията на Община Варна. 

(2) – даване на съгласие за преместване на деца и ученици от 
училища, включени като обекти в проект „Модернизация на 
образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по 
Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. 



(3) – даване на съгласие за преместване на деца и ученици от 
Основно училище „Антон Страшимиров“ и Професионална гимназия по 
икономика „Д-р Иван Богоров“, включени като обект в проект 
„Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на 
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване 
"Николай Хайтов" и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван 
Богоров“ гр. Варна“ на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 
2020 г. 

 
5. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура и 

духовно развитие“ относно: 
(1) – приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности и 

разходваните средства от бюджета на Община Варна за 2016 г. и на 
Годишна програма за развитие на читалищната дейност на територията на 
Община Варна за 2017 г. 

(2) – обявяване на 15 август 2017 г. за празничен и неприсъствен ден 
на територията на Община Варна по случай празника на града. 

 
6. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Здравеопазване“ 

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

молби на граждани за лечение. 
(2) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция.  
(3) – приемане на доклади за самооценка за провеждане на 

последваща акредитация на „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна“ ЕООД. 

 
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт“ относно: 
(1) – приемане на Правилник за организацията и дейността на 

Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община 
Варна. 

(2) – одобряване на текст на договор за финансиране между Община 
Варна и Сдружение „Варна-Европейска младежка столица” с предмет – 
организиране и провеждане на Младежки фестивал „Фън сити +” по 
Програма „Варна - Европейска младежка столица 2017”. 

 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски 

въпроси и международно сътрудничество“ относно: 



(1) – одобряване на Доклад за изпълнението на Интегрирания план за 
градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2020 г., за периода 
до 31.12.2016 г.  

(2) – даване на съгласие за участие на община Варна, като партньор в 
проект „Общуване без граници“ по процедура „Образователна интеграция 
на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 
международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, одобряване текст на Споразумение за партньорство 
и упълномощаване кмета на община Варна да го подпише. 

(3) – вземане на решение във връзка с реализиране на проект 
„Въвеждане на инструменти за образователната интеграция и 
реинтеграция в Община Варна“. 

 
9. Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Структури и 

общинска администрация“ относно: 
(1) – одобряване на нова структура на ОП „Зоопарк – Спасителен 

център“ – Варна. 
(2) – одобряване нова структура на ОП „Комплекс за детско 

хранене“. 
(3) – одобряване промени в структурата на общинските предприятия. 
 
10. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 

стопанство“ относно: 
(1) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска 
собственост, находящи се в гр. Варна: 

- со „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3521. 
- ул. „Арабаконак“ № 15. 
- ул. „Атанас Георгиев“ № 5. 
- Западна промишлена зона, ПИ 10135.3514.497. 
- жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.1389. 
- жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.1390. 
- жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.560. 
- жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.561. 
(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

съсобственост на имоти-частна общинска собственост, находящи се в гр. 
Варна и Община Варна: 

- со „Пчелина“. ПИ 10135.3506.1143. 
- со „Пчелина“, ПИ 10135.3506.1667. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 

10135.2517.609. 



- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 
10135.2517.5170. 

- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 
10135.2517.5230. 

- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 
10135.2517.1101. 

- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, 
ПИ10135.2517.5231. 

- со „Боровец юг“, ПИ 10135.5403.1125. 
- со „Боровец юг“, ПИ 10135.5404.2214. 
- ул. „Дубровник“ № 39А. 
- ул. „Чинар“ № 30. 
- ул. „Доктор Василаки Пападопулу“ № 59. 
- жк. „Изгрев“, ПИ 10135.2551.2129. 
- ул. „Акад. Игор Курчатов“ № 29. 
- ул. „Професор Иван Шишман“ № 5. 
- ул. „Радост“ № 10. 
- со „Сотира“, ПИ 10135.2508.1486. 
- ул. „Места“ № 46. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.5079. 
- жк „Бриз“, ПИ 10135.2563.1914. 
-  со „Боровец-север“, ПИ 10135.5401.3052. 
- со „Ракитника“, ПИ 10135.5426.960. 
- со „Ракитника“, ПИ 10135.5426.3113. 
- со „Ментеше“, ПИ 10135.4501.2057. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 

10135.2517.5210. 
- со „Сотира“, ПИ 10135.2508.1469. 
- жк „Владислав Варненчик“, ПИ 10135.4504.770. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5404.2812. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.5073. 
- жк „Изгрев-1“, ПИ 10135.2552.5028. 
- со „Ракитника“, ПИ 10135.5426.2450. 
- жк „Бриз“, ул. „Д-р Любен Попов“ № 60. 
- кв. „Виница“, ул. „Цар Борис III“ № 69. 
- с. Тополи, ул. „Стоян Буйнов“ № 2. 
- с. Тополи, ПИ 72709.31.9. 
- с. Каменар, УПИ XIII-83, в кв. 9. 
- с. Константиново, УПИ XIX-47, кв. 3. 
(3) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление 

на имоти, находящи се в гр. Варна, бул. „Република“ № 124-А, ул. „Неофит 
Бозвели“ № 33, ул. „Тодор Влайков“ № 18, жк „Владислав Варненчик“ 



ПИ10135.4502.237, ул. „Михаил Колони“ № 10, бул. „Владислав 
Варненчик“ № 225, ул. „Козница“ № 1, ул. „Парижка Комуна“ № 25, бул. 
„Владислав Варненчик“ № 80, ул. „Братя Миладинови“ № 130, ул. „Братя 
Бъкстон“ № 11 и ул. „Професор Державин“ № 12 в полза на учебни 
заведения на територията на Община Варна. 

(4) – изменение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и предоставяне 
безвъзмездно за управление на имоти, находящи се в гр. Варна, бул. 
„Мария Луиза“ № 11, бул. „Цар Освободител“ № 64 и ул. „Яне Сандански“ 
№ 1. 

(5) - изменение на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и предоставяне безвъзмездно 
за управление на имот, находящ се в гр. Варна, кк „Св.Св. Константин и 
Елена“ в полза на „Комплекс за социални услуги за възрастни хора 
„Гергана - ДСХ и ДПЛФУ“. 

(6) – изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и предоставяне безвъзмездно 
за управление на имоти, находящи се в с. Тополи - ул. „Георги Радев“ № 
18 и ул. „Александър Димитров“ № 38, и в гр. Варна - жк „Владислав 
Варненчик“ и жк „Изгрев“ в полза на „Комплекс за социални услуги за 
деца и младежи“. 

(7) - изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и предоставяне безвъзмездно 
за управление на имоти, находящи се в гр. Варна, р-н „Аспарухово“, м-ст 
„Манол чешма“ и с. Каменар, м-ст „Куванлъка“, в полза на ДП 
„Пристанищна инфраструктура“. 

(8) – даване на съгласие за продължаване срока на Договор между 
Община Варна и Сдружение с нестопанска цел „Школа по изкуствата за 
деца и младежи в неравностойно положение ДЕДАЛ“. 

(9) – изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и учредяване на безвъзмездно 
право на ползване върху имот, находящ се в с. Тополи, ул. „Д-р Атанас 
Липов“ № 11. 

(10) – вземане на решение за провеждане на публичен търг за 
отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост, находящи се в 
гр. Варна: 

-  ул. „Андрей Сахаров“ № 1, Магазин № 2 , № 3 и № 4. 
(11) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имоти-

частна общинска собственост, находящи се в гр. Варна,с. Звездица и с. 
Каменар: 

- ул. „Акад. Атанас Бешков“, ПИ 10135.2559.97. 
- с. Звездица, ул. „Еридан“ № 19. 



- с. Каменар, ул. „Липа“ № 32-34. 
- с. Каменар, ул. „Липа“ № 17. 
- с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 11. 
- с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 13. 
(12) - даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж 

върху имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150 в полза 
на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.  

(13) – одобряване на застраховател на имуществото на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. 

(14) – даване на съгласие за сключване на договор за безвъзмездно 
право на ползване, върху помещения собственост на „Диагностично 
консултативен център 3 - Варна“ ЕООД. 

(15) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2016 г., освобождаване от отговорност на 
управителя, контрольора и избиране на одитор за 2017 г. на „Дентален 
център I Варна” ЕООД.  

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

(17) – изменение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” във връзка с 
откриване на процедура по придобиване от Община Варна на имоти – 
публична държавна собственост, находящи се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон 
I” № 6, бул. „Сливница“ № 158 А и ул. „Д-р Василаки Пападопулу“ № 52. 

(18) – даване на съгласие за сключване на договор за управление на 
горските територии – общинска собственост между Община Варна и 
Държавно горско стопанство и Държавно ловно стопанство. 

(19) – вземане на решение за прекратяване на Договор между 
Община Варна и ОП „Комплекс за детско хранене“. 

(20) – вземане на решение за прекратяване на Договор между 
Община Варна и Фондация „Радост за нашите деца“. 

(21) – изменение на Решение № 689-11-1(19)/19.05.2017 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(22) – изменение на Решение № 491-6-1(13)/29.09.2016 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(23) – изменение на Решения № 282-7(8)/11.05.2016 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(24) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 
управление на имоти в полза на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД. 



(25) – даване на съгласие за сключване на договор за наем на 
помещения, собственост на „Диагностично-консултативен център 1 „Света 
Клементина“ – Варна“ ЕООД. 

 
11. Удостояване на граждани с почетни звания и отличия на Община 

Варна. 
 
12. Разглеждане на отчет на кмета на Община Варна за изпълнението 

на решенията приети на Общински съвет – Варна. 
 
13. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

органи и представители на община Варна в общото събрание на 
търговските дружества, собственост на община Варна.  

 
14. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – Варна. 
 
15. Дискусия с гражданите. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред. 

  



І. 
 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уведомявам Ви от името на кмета на община Варна, че поради 

спешен ангажимент няма да може да присъства сега по време на точката. 
Вероятно по-късно през деня или утре ще се включи в работата на съвета. 
Заповядайте за отправяне на питания. Г-н Костадинов, след това г-н Боев, 
след това д-р Липчев, Григор Григоров, след това.  

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми варненци, аз 

имам два въпроса. Първият въпрос, всъщност го задавам за трети път, но 
няма как трябва да го задам, защото това, което беше обещано от 
общинската администрация предния път и от кмета на Варна, не се случи. 
Преди четири месеца поставих въпроса за … проблемът за самонастанили 
се цигани на ул. „Струга“,  в участъка на пробива на бул. „Левски“, под … 
на кръстовището до В и К. Въпросът беше коментиран с г-жа Петя 
Проданова, кмет на район „Приморски“, която предприе всички действия, 
които трябваше да предприеме нейната администрация, за което искам да 
й благодаря, отново. След което компетенциите й вече приключиха и 
нещата отидоха в ръцете на Община Варна. Тук, от това място зададох 
въпроса кога този казус ще бъде разрешен, защото говорим за общинска 
сграда, която е самосъбаряща се на практика, опасна за живеещите в нея. 
Цитирах тогава, това което ми беше посочено като информация от страна 
на район „Приморски“, а именно, че в сградата живеят … живее нещо като 
семейство – двама цигани с единадесет деца и циганката бременна с 
дванадесето. Отговорът тогава, който ми беше даден тогава от страна на 
кмета на Варна беше, че максимално бързо ще се разруши тази къща и 
съответно ще бъдат изведени тези същества там от тази среда, която е 
опасна за тях, тъй като не се знае какво ще стане, ако къщата падне върху 
тях докато те спят. Кой ще носи отговорност? Когато поставих въпроса 
кога ще се случи това нещо, отговорът беше до две седмици. Това се случи 
преди три месеца. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявам се, колега. Моля за тишина. Колеги! Моля за тишина в 

залата. Нека се изслушваме. 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз разбирам, разбирам, това че на хората не им е интересно, защото 

това не е нещо, което е новина за съжаление. Въпросът е, че преди три 
месеца получихме обещание от страна на кмета. Тук е и протоколирано в 
заседание, в протокола на предното заседание на Общинския съвет, а 
именно, че до две седмици въпросът ще бъде решен. Въпросът не е решен. 
И аз искам да задам отново въпроса към тук присъстващите представители 
на администрацията. Има заместник-кметове. Кога хората там ще бъдат 
изведени и кога тази къща ще бъде разрушена, за да не се случи някоя 
трагедия? И трябва ли, примерно да кажем, ние да си организираме сами, 
да изпратим един багер и да свършим работата на общината, защото и това 
можем да направим и няма да е прецедент, а виждате какво се случва през 
последните няколко месеца в страната. С бездействието си институциите 
на практика поощряват подобни казуси, поощряват беззаконието, нещо 
което смятам, че не е редно. Така че държа на отговор и държа на точен 
срок и този път, ако срокът не бъде спазен, вече ще се наложи ние да 
вземем закона в наши ръце. 

 Следващият ми въпрос е свързан с един казус, който занимава 
морската общественост от вече повече от … не знам, може би повече от 10 
години. Въпросът е свързан с изграждането на „Паметник на морския 
труженик“, който всъщност трябваше в началото да се казва „Морски 
труженици“. Два са въпросите към този момент, които искам да задам. 
Защо беше необходимо на първия конкурс през 2015 година и на втория, 
завършил току що, за изграждане на този паметник, да бъде променяно 
утвърденото от министъра на културата наименование на скулптурната 
композиция „Морски труженици“, съответно първо на „Паметник на 
моряка“ и после на „Паметник на морски труженик“?. Така се преиначава 
утвърденото задание. Това променя изцяло основния замисъл на идеята, а 
именно обединение на хората, свързани с морето и подчертава 
гражданските морски професии от миналото, сега и в бъдеще. Във Варна 
има достатъчно паметници на военни моряци. Композицията има не само 
местно, но и национално и международно значение. И на второ място, 
защо и двата конкурса бяха проведени без обявен и разгласен регламент. 
Макар и след конкурса предложените проекти да бъдат показани поне за 
две седмици пред Пленарната зала, задето със заданието и наименованието 
утвърдени от министъра на културата. Така желаещите ще могат да 
сравнят какво се иска и какво се предлага. Този конкурс, който мина 
свърши с три задания, които бяха утвърдени на първо, второ и трето място 
като и трите по никакъв начин не отговарят, по мое скромно мнение, пък и 
не само по мое, а на голяма част от представителите на морската 
общественост в града, не отговарят на зададеното задание. Единият 
представлява една вълна, която залива някаква пейка и седи едно 



момиченце, което държи рибка в ръка. Сега, аз не знам „Паметник на 
златната рибка“ ли ще правим или „Паметник на морските труженици“. 
Малко се страхувам, защото Варна през последните дванайсет месеца се 
напълни с паметници, които изглеждат доста неразбираемо. Отпред пред 
Общината има един, който прилича така все едно е сглобяван от заварчици 
в корабостроителния завод. Нищо против, баща ми е заварчик седми 
разряд и аз съм сигурен, че може да направи нещо по-красиво. Композиции 
от винкели и арматурна стомана мисля си, че някак си не подхождат на 
облика на града. И затова е този въпрос важен, защото когато се дават 
много пари трябва да знаем за какво ги даваме, тъй като паметниците не се 
слагат, за да бъдат премахвани след една, две или три години, а пък ние 
във Варна точно това правим. Не искам да припомням случая с онази 
скулптура „Венера от Варна“. Помните беше сложена, изсипана буквално 
на центъра на града, пред хотел „Черно море“ и след няколко години, две 
или три беше махната. Нека не правим глупости, още повече когато 
говорим за нещо, което засяга много хора. Това са моите въпроси. Надявам 
се поне на първия да получа отговор веднага, със срок. Тук има 
представители на администрацията, запознати са с въпроса, знам. Следят 
го. Друг е въпроса, че не мога да разбера защо не действат, а за втория ще 
искам да получа писмен отговор и нещо, което вълнува всички граждани 
на Варна, които се занимават с морски бизнес и които по някакъв начин са 
свързани с морето. Това трябва да бъде наистина много внимателно 
преценено и трябва да стане така, че да спечелим максимално широко 
одобрение, а не експертното мнение на трима, четирима или петима 
анонимни или полуанонимни членове на комисия. Така смятам аз. 
Благодаря много.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека не правим квалификации на хората. Благодаря Ви, г-н 

Костадинов.  
Следващият направил заявка беше колегата Боев. Заповядайте. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н председател, господа заместник-кметове, уважаеми 

колеги, съграждани, моето питане е свързано с въпроси дошли към мен в 
качеството ми на съветник от наши съграждани живеещи на ул. „Дрин“, на 
територията на централния район Одесос. „Дрин“ № 1, намиращ се в 
отсечката на улиците бул. „Владислав Варненчик“ и „Сливница“. Става 
въпрос за блок с повече от 6 входа, с над 150 апартамента и съответно към 
650-700 човека, живеещи. Да се стигне до блока под тротоара, който е пред 
блока е невъзможно, настилката е напълно разрушена, не може да се 
минава нито с колички, нито инвалиди, нито майки с деца. Практически 



всеки един момент там може да стане много сериозен проблем, който 
засяга здравето или живота на наши съграждани. Знаете колко интензивен 
трафик е. В светлата част на денонощието практически там колоната от 
коли не спира. Тези всички хора трябва да пресичат улицата, за да могат да 
си изхвърлят боклуците, защото най-близките контейнери са на поне 200-
300 метра на ул. „Дрин“ № 12 и задължително трябва да се пресече тази 
отсечка. Предлагам, разбира се от името на нашите съграждани и вариант 
за решение, тъй като не искам да чуя отговор от рода на това, че сега в 
бюджета няма предвидени пари за такива дейности, парапетът на 
градинката, която е в предблоковото пространство, ако бъде изместена 
поне с метър и половина, две навътре към блока ще се осигури достъп, за 
да могат да минават хората спокойно и за да може да няма опасност, пак 
казвам, за живота и здравето на нашите съграждани. Тук виждам и г-н 
Недев. Очаквам реакция от районната администрация и моля за протокола, 
г-н председател, имам питания направени преди повече от 2 месеца, на 
които нямам отговор. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще ги получите днес, в рамките на деня, отговорите. Благодаря Ви. 

Д-р Липчев, заповядайте. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми представители на администрацията, уважаеми колеги, два 

въпроса имам. Първият въпрос е кой отговаря, какви суми се заплащат и 
кой извършва зимно и лятно поддържане на спирките в гр. Варна. Вторият 
въпрос е кой отговаря, кой извършва и какви суми се заплащат за 
поддържането на подлезите в гр. Варна. Въпросът ми е провокиран от това, 
че в понеделник вечер аз минах през подлеза на Базар Левски, това е 
подлеза под бул. „Левски“, срещу Базар Левски. В момента е „ЦБА“ 
магазинът там. Този подлез обслужва една отсечка около километър, има 
няма, наоколо няма друго място от където да пресечеш булеварда. Има 
една ограда. Три платна има в едната посока и три платна в другата посока.  
Виждал съм хора как прескачат оградата и се чудя защо. Приканвам или от 
районната администрация или общинската администрация тази вечер към 
10 ч. да минат по този подлез, който живее в района и да го видят в какво 
състояние е. В подлеза и в подстъпите към подлеза не свети нито една 
крушка. Няма никакво осветление. Освен това стъпалата са разбити, т.е. 
както колегата Костадинов употреби за тази къща, рушат се и се разпадат, 
ако не притежавате фенерче трудно бихте преминали невредими през това 
място. Не говоря за други намеси. Това е поводът. Надявам се, че до 
следващата сесия това ще бъде оправено. Втори въпрос имам. Става 
въпрос за общинската собственост. Преди няколко сесии, може би три, 



четири месеца, беше взето решение за продажбата на недвижими имоти 
общинска собственост от комисията по „Приватизация“. До ден днешен 
няма публикация за провеждането на търговете. Въпросът ми е провокиран 
и от следното. Предният мандат след провеждане на търгове от комисията 
по „Приватизация“ една година не бяха изготвени протоколите, с което се 
бавят постъпването на средствата от тези търгове и съответно върху  
отдаването на имотите към спечелилите ги. Какъв е реда и каква е 
поредността, след като ние тук гласуваме разпоредителни сделки, те да 
бъдат извършвани? Има ли причина те да бъдат бавени и какво се чака? 
Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на д-р Липчев. Следващият направил заявка г-н Григоров, 

след което г-н Атанасов, ако не греша. Станаха много заявките. Г-н 
Григоров, заповядайте. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, уважаеми съграждани, днес сутринта тръгнах с 

много сериозни вълнения, защото смятах, че ще се срещна с г-н кмета, 
отдавна не се бяхме виждали, обаче напразни бяха моите вълнения, но все 
пак аз съм си подготвил група въпроси и ще си ги задам пък Вие ще му ги 
предадете. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате право на два въпроса. Заповядайте. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Ама рядко се виждаме, сега … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Виждайте се по-често, на миналата сесия беше … 
 
Григор ГРИГОРОВ 
… ама то сесията беше преди 3 месеца, затова три по две … всеки 

месец, ако трябва … моля да ми разрешите така … ще бъда много бърз, 
много бърз ще бъда.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
 
 



Григор ГРИГОРОВ 
Първо ще започна с един сигнал на гражданин, г-н Иванов го няма 

тук ... всъщност да … Тодор Иванов. Сигналът на граждани е за окаяното 
състояние, в което се намира подлеза на стадион „Приморски“ … басейн 
„Приморски“ към входа на южния плаж, ето тук ще Ви оставя едни 
снимчици, има висящи лампи, опасност за живота и т.н. нещо може да се 
случи. Просто всеки ден минават там хора, особено в летните месеци. Да 
вземете някакви спешно решение и действие, за да може … така … да … 
Вторият въпрос е свързан с едно питане и желание от страна на около 50 
работодателя, които развиват бизнес в Западна промишлена зона. В свое 
писмо от повече от месец, около месец и половина, те молят автобусите, 
които са до Западна промишлена зона, практически са два и те, там отиват 
рейсове в сутрин в 7 и 22 и следобед в 17 и 7, което нито е съобразено с 
тяхното работно време, нито отговаря на хората, които трябва да превозят. 
Та тяхната молба е и въпрос към г-н кмета, кога техният въпрос ще бъде 
решен. Те осигуряват работни места между 5 и 10 хиляди човека и ако 
мислим за бизнеса трябва да намерим начин да осигурим превозването на 
техните работници до техните работни места. Това нещо го има при Вас, 
може би и в комисията по „Транспорт“, но все пак понеже месец и 
половина този въпрос няма решение, затова хората молят да има яснота 
кога ще се реши въпросът. Следващият ми въпрос е свързан с 
управителката … моля за извинение. Д-р Станев … Д-р Станев звъни, 
защото ще говорим за д-р Манушева. Другият ми въпрос е свързан с 
управителката на ДКЦ „Чайка“, д-р Манушева. Какво има предвид. При 
приемането на годишните за доходността и финансовото състояние на 
общинските дружества това беше единственото общинско дружество, 
чиито отчет не приехме и д-р Манушева не я освободихме от отговорност. 
Вече от този момент до сега минаха повече от 3 месеца. Не само мое лично 
мнение, а мнение и на колегите от комисиите, че д-р Манушева е вредна за 
управлението на ДКЦ „Чайка“, води го доста успешно към фалит и крайно 
време е общината да се лиши от нейните компетенции.  Но въпросът ми е 
какви мерки е предприел кметът за прекратяване на трудовите 
правоотношения с г-жа Манушева и … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много се извинявам, че Ви прекъсвам. Кметът няма компетенции по 

отношение на управителя на ДКЦ … 
 
Григор ГРИГОРОВ 
… той подписва договора и затова … 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… договорът може да бъде подписан и прекратен след решение на 

Общински съвет … 
 
Григор ГРИГОРОВ 
… добре, какви мерки, г-н Балабанов предприема … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… какви мерки, г-н Григоров, сте предприели Вие, като общински 

съветник … 
 
Григор ГРИГОРОВ 
… така е и понеже от вчера … и понеже от вчера г-н адмирал 

Манушев е председател на ГЕРБ в Добрич … така … и с оглед на казаното 
до тук, нали, може да се създаде обоснованото предположение, че над д-р 
Манушева има някакъв политически чадър, което ... Момент ... 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… г-н Григоров, отклонявате се от темата … 
 
Григор ГРИГОРОВ 
… което за съжаление мисля, че не е вярно, но ще опетни честта и 

достойнството на един български офицер. Затова много моля по най-
бързия начин да се лишим от компетенциите на г-жа Манушева и да я 
освободим. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Григоров, отклонихте се много от темата. Благодаря Ви … 
 
Григор ГРИГОРОВ 
… така, чакай, чакай, чакай … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… изчерпахте времето за изказване. Благодаря Ви. 
 Г-н Атанасов, заповядайте и моля без квалификации и т.н. Най-

добре знаете по отношение на квалификациите. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
… ами айде де, действайте, като знам отношението …  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Най-добре го знаете Вие. 



Господин Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и 

господа районни кметове и заместник-кметове, първото е за протокола 
една молба и други колеги го казаха преди мен. Молбата ми е до кмета има 
вече седем писмени питания и две на трибуна, които първото е от януари 
тази година, моля просто самата администрация, на която е възложено по 
компетенции, да ми отговори в най-кратки срокове да бъде направено. 
Няма да се спирам … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… ще получите отговорите днес, проверил съм. 
 
Христо АТАНАСОВ 
… да, благодаря за което. Второто, което искам да кажа е свързано 

със започнали предварителни преговори за сключване на едно 
споразумение между Община Варна и Агенцията по геодезия, 
картография, кадастър за възможността за откриване или на изнесена точка 
на агенцията или самата Община да издава скици за поземлени имоти, на 
сгради, схеми за самостоятелни обекти и др. Искам да подчертая, че 
подобно споразумение е изключително полезно не само за гражданите и за 
юридическите лица, но и за самата Община и вече има такава практика в 
Белослав, в Бяла, в Девня, Дългопол и Вълчи дол има изнесени такива 
офиси, така че искам малко повече информация и да има някакви срокове, 
с което да можем да задействаме това споразумение, ако разбира се 
администрацията счете, че това е полезно. Конкретният ми въпрос е 
свързан с комисията по БКД, проведена миналата седмица или в началото 
на тази мисля, че беше на която имах зададен въпрос по отношение на едно 
писмо входирано от Завода за преработка на отпадъци във връзка с това, че 
е преустановено возеното към завода на смесените отпадъци от целия 
район „Приморски“. На заседанието г-н Няголов отговори на част от 
въпросите, но моят въпрос искам да ми бъде отговорено много по-
подробно и това, че има някакъв проблем с инсталацията, това не е 
проблем на Община Варна, това е проблем на завода и това води до 
нарушаване на чл. 38 от Наредба 6, което може да доведе до доста големи 
санкции в размери на милиони за Община Варна. Искам тук, ако може да 
ми бъде отговорено, кога ще бъде възстановено това извозване към завода 
и от тук нататък да се спазва договора с Община Варна. Община Варна не 
би трябвало да се интересува, ако има някакви форсмажорни обстоятелства 
и е нужно да се вози към Въглен, да те имат такъв код, но той е при 



определени обстоятелства, ако нещо се случи с линиите в завода. 
Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря г-н Атанасов. По отношение на … г-н Вичев, заповядайте. 

Само ще си позволя по отношение на второто питане за Агенцията за 
кадастър, мога да Ви уведомя, че да … по-скоро … позиция, която 
изразихте, че е редно. Има проведена една среща вече с Агенцията по 
кадастър, предстои провеждане на втора, която да се подпише вече и да се 
избере конкретния модел на съвместна работа и да се премине към 
подписване на споразумение. Г-н Вичев, заповядайте. 

 
Януарий ВИЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми представители на 

администрацията, колеги, аз също искам да кажа, че наистина много от 
въпросите, които ги задаваме нямаме отговор, но въпреки всичко ще се 
постарая още 2 въпроса да поставя. Някои от тях, разбира се, преди година 
са поставени, не са решавани. Става въпрос за проблемите на живущите на 
бл. № 4 на ул. „Прилеп“, където отдавна има проблем с наводняване, при 
всеки един дъжд. Отдавна някакво се проточва проектиране, което все още 
не е свършило, хората са вълнуват, сезонът наближава … отново есента, 
така че молбата ми към администрацията този въпрос, с това отводняване 
на този блок и с изграждането на тротоарните съоръжения да може 
максимално бързо да приключи. На следващо място един въпрос, който 
касае гражданите на Варна. Един въпрос, който касае Община Варна, тъй 
като исках да го задам този въпрос лично на кмета, понеже той изразява 
така … и трябва да бъде защитник на обществените интереси на 
гражданите на Варна. Става въпрос за една скандална приватизация, която 
беше преди години извършена в курорта „Св. Константин и Елена“. Става 
въпрос за басейна на топлата вода, т.нар. топла вода на „Дружба“, където 
ми се струва, че е редно вече Общината да се намеси, да ревизира тази 
приватизационна сделка, да използва всички ресурси на кмета, на 
областния управител, тъй като се извършват някакви безумни ремонти 
втора година. Изготвя се, се строи някакъв там СПА център, луксозен, 
застроява се морската ивица, която е изключително държавна собственост, 
така че трябва целите ресурси на Община Варна и на областния управител 
да се намесят, да се направи проверка, да се види какво се извършва там и 
да може да се защити обществения интерес, така че гражданите на Варна 
да могат да посещават този така, едно от малкото места с минерална вода, 
която им в гр. Варна. Така, че този въпрос искам да се постави на 
вниманието на нашата администрация и на разбира се чрез тази 
администрация, чрез кмета да се запознаят и министерствата в София. И 



последният въпрос е към г-н Балабанов. Г-н Балабанов, комисиите по 
„Туризъм, търговия и рекламна дейност“, комисията по „Транспорт“, 
комисията за „Корупционните практики“ вече стана въобще не 
функционират. Последните заседания на двете комисии, постоянни от 23-
ти януари. Шест месеца нямаме комисии, а пък има много въпроси, които 
са наболели, много въпроси са повдигнати. Да не говоря за „Интегриран 
градски транспорт“. Да не говорим за преместваемите обекти. Молбата ми 
е Вие да се намесите, ако трябва да се направят и кадрови промени в тези 
ръководства на тези комисии, защото видимо и трите комисии според мен 
бездействат и не функционират и не си изпълняват задълженията. 
Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Вичев. Кадрови промени, само да Ви кажа, че нямам 

право да правя. Правомощията ми са ограничени. Нито назначавам 
председатели, нито … избираме ги всички ние. Въпросът дали работят 
комисиите или не вече всеки един от Вас може да иска свикване. Други 
колеги, с въпроси? Не виждам. Виждам, че има присъстващи в залата, 
които искат да вземат думата. Ще Ви бъде предоставена възможност в 
точка „Дискусия с граждани“, поемам ангажимент, тъй като тази точка е в 
рамките на „Питания и отговори на питания“. Всички въпроси от страна на 
присъстващи граждани ще бъдат обсъдени в точка „Дискусия с 
гражданите“. Давам думата на г-н Христо Иванов, да представи 
евентуално отговори или да … 

 
Христо ИВАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, колеги, 

граждани, само ще отговоря по първия въпрос на г-н Костадинов. На 26-ти 
е издадена заповед за събаряне на сградата на „Струга“ 18А. В момента 
сме в процедура на изготвяне на „Социален доклад за малолетните и 
непълнолетните лица“. Пратено е писмо до директора на регионалната 
дирекция за „Социално подпомагане“, които те трябва да си изпълнят 
съответните законови действия. След приключване на процедурата 
продължаваме напред. Имаме готовност за решаване на въпроса с тази 
сграда. На останалите въпроси ще отговорим в писмена форма, в 
съответния срок. Благодаря. С пожелание за успешна работа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Преминаваме колеги към точка втора от дневния ред, 

а именно ПК „Финанси и бюджет“. Преди г-н Иванов, г-н Костадинов. 
Реплика ли искате да направите или да изразите …? Момент, момент.  

 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Сега чуваме ли се ... На третия път … ами хубаво, е че нещата стават 

както и в случая на третия път. Силно се надявам, обаче да не се случват 
толкова бавно, защото ако за един такъв казус на Общината, при условие, 
че се ангажира общински съветник, при условие, че там имаше 
напрежение, тъй като те създават напрежение с присъствието си в района, 
както и навсякъде където въобще се случват подобни неща, нормално е, 
ако всеки един подобен казус се решава в продължение на месеци при 
условие, че е коментиран тук и при условие, че има официална 
документация, извинявайте, но това говори много зле за нас. За нас като 
община, общество, държава както искате го наречете. Кметът каза след две 
седмици. Отнема три месеца и виждаме, че процедурата още върви. 
Хубаво е, че се случват нещата лошото е, че стават много бавно. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Костадинов. Има законови процедури, които като 

колега би следвало да знаете, че трябва да се спазват. Хубав, лош – закон.  
Преминаваме към втора точка от дневния ред. 

  



ІI. 
 

          По точка втора от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Финанси и бюджет“ относно: 

 (1) – изменение на Приложение 21 към бюджета на община Варна 
за 2017 г. 

(2) – даване на съгласие за извършване на компенсирана промяна на 
функция „Здравеопазване“ от бюджета на Община Варна за 2017 г. 

(3) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
провеждането на Седми национален събор за автентичен фолклор „Тополи 
пее и се смее“. 

(4) – даване на съгласие за дофинансиране на Програма за лечение 
с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към 
опиоиди. 

(5) – даване на съгласие за закупуване на товарни микробуси чрез 
лизинг за нуждите на „Ученическо и столово хранене“ – ЕАД Варна. 

(6) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно 
финансиране от бюджета на Община Варна за 2017 г. на допустимите 
разходи по проект DTP1-050-3.1, с акроним: DBS Gateway Region по 
Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. 

(7) – даване на съгласие за предоставяне на абонаментни карти за 
нуждите на Дружество на инвалидите – Варна. 

(8) – даване на съгласие за осигуряване на заемообразно 
финансиране от Бюджета на Община Варна за 2017 г. за мостово 
финансиране на допустимите разходи по проект  „Подготовка за 
създаване на местна инициативна рибарска група на територията на 
общини Варна с район Аспарухово, Белослав и Аксаково и 
разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, 
по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 

(9) – даване на съгласие за допълнително финансиране на две групи 
за 60 деца в реконструираната централна сграда на ДГ № 13 „Мир“. 

(10) – определяне на ред и условия за избора на финансова/кредитна 
институция за осигуряване на финансов ресурс по решения на Общински 
съвет – Варна № 532-2/14/20.12.2016 г. и № 533-2/14/20.12.2016 г., и  за 
проект „Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции 
за електрически автомобили в гр. Варна”. 

 (11) – даване на съгласие за осигуряване на финансови средства от 
бюджета на Община Варна за 2017 г. за нуждите на служителите от звено 



„СИГМА“, сектор „Специализирани полицейски сили“, отдел 
„Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Варна. 

(12) – определяне на основни месечни заплати на кметове на 
райони и кметства към Община Варна, считано от 01.08.2017 г. 
 

  Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Иванов, заповядайте. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, уважаеми зам.-

кметове, районни кметове, съграждани, първа точка от ПК „Финанси и 
бюджет“ с две допълнения, които се приеха в по-късните сесии. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

715-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39 от Постановление № 
374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2017 г. и по предложение от кмета на община Варна с рег. № 
РД17012358ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна изменя 
Приложение 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които имат 
право на транспортни разходи“ към бюджета на Община Варна за 2017 
г., приет с решение № 599-4/15/30.01.2017 г. на Общински съвет – Варна, в 
частта на дирекция „Здравеопазване“ при община Варна, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения и съображения? Не виждам. В режим на гласуване. 
  
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Има ли някой, който не е успял да гласува? Добре. Благодаря. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Едно допълнение 1.1. 
 
716-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 39 от Постановление № 



374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2017 г.  и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17013569ВН/13.07.2017 г., Общински съвет – Варна допълва 
Приложение № 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които имат 
право на транспортни разходи“ към бюджета на община Варна за 2017 
г., приет с решение № 599-4/15/30.01.2017 г. на Общински съвет – Варна,  
както следва: 
№ по 

ред 
Детска 
градина 

Директор Зам.  
директо

р 

Гл.  
счетоводите

л 

ЗАС, 
домакин 

Техни- 
чески 

секретар 
/изпълнител 

Пом.  
възпитател 

и др. 

1 
ДГ № 39 

„Приказка 
1 1 1 1 - - 

Средствата за възстановяване на транспортните разходи са от 
бюджета на детската градина. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Някой да не е успял? Няма. Благодаря. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Второто допълнение към точката 2.1. 
 
717-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 39 от Постановление № 
374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2017 г., Общински съвет – Варна допълва Приложение № 21 
„Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 
транспортни разходи“ към бюджета на Община Варна за 2017 г., приет с 
решение № 599-4(15)/30.01.2017 г. на Общински съвет – Варна, касаещо 
ОП „Общински паркинги и синя зона“, както следва: 

– Атанаска Пенева Грошева – специалист еколог. 
          – Боян Христов Петров – специалист еколог. 
          – Пламен Маринов Нинов – координатор „Неправилно паркирали и 
излезли от употреба моторни превозни средства“. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 10, предложението се приема. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Втора точка от дневния ред. 
 
718-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012447ВН/28.06.2017 г., във връзка с писмо от директора на ОП 
„Инвестиционна политика“ с рег. № РД17006659ИП_001/07.04.2017г. и 
докладна записка от директора на ОП „Комплекс за детско хранене“ с рег. 
№ РД17008736ВН/04.05.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде извършена компенсирана промяна на обекти от Разчета за 
капиталовите разходи по функции и източници за финансиране 
(Приложение 4) от бюджета на Община Варна за 2017 г., в частта на 
функция „Здравеопазване“, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и 
яслени групи в детски градини“, ОП „Комплекс за детско хранене“, 
както следва: 

- Отпада обект: „Смяна на компрометирана дървена дограма и 
хидроизолация на покривна плоча над складови помещения на кухненски 
блок в Детска ясла № 8 „Щурче“ – на стойност 14 500 лв. 

- Стойността на обект „Изграждане на отоплителна, вентилационна и  
климатизационна инсталация в Детска кухня № 2“, се намалява с 23 788 лв. 
и същата става 4 212 лв. 

- Добавя нов обект: „Изготвяне на проект, авариен ремонт на ел. 
табло и изграждане на ел. инсталация и разпределение на товарите в 
кухненския блок на Детска ясла № 14 „Звънче“ – на стойност 38 288 лв. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
За протокола Лидия Маринова – „за“, д-р Ангелов – „за“, Сали Исеин 

за протокола – „за“. 
 

Станислав ИВАНОВ 
Трета точка. 
 



719-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Демир 
Георгиев – кмет на кметство Тополи с рег. № РД17011098ТПЛ-
001ВН/09.06.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат 
отпуснати финансови средства в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) на 
кметство Тополи за провеждането на Седми национален събор за 
автентичен фолклор „Тополи пее и се  смее“ на 26 и 27 август 2017 г. в с. 
Тополи.  

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2017 
г.,  приложение № 24 – „Международни и местни културни прояви“, от които 
– 1 000 лв. от „Национални и градски празници“ и 4 000 лв. от 
„Естетизация на градската среда“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата за мнения и съображения? Не виждам. Режим 

на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Четвърта точка от дневния ред. 
 
720-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства в размер до 75 000 лв. 
(седемдесет и пет хиляди лева) на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, 
ЕИК 103562052, представлявана от проф. д-р Валентин Любомиров 
Игнатов д.м. – изпълнителен директор, за дофинансиране на „Програма за 
лечение с опиеви агонисти и агонисти – антагонисти на лица зависими 
към опиоиди“. 

Средствата да бъдат осигурени  от бюджета на Община Варна за 
2017 г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Пета точка. 



721-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна в 
качеството си на едноличен собственик на капитала на „Ученическо и 
столово хранене“ ЕАД, ЕИК 103552229, дава съгласие да бъдат закупени 
два броя товарни микробуси, чрез краткосрочни кредити (лизинг) за 
период от 5 години от „Ученическо и столово хранене“ ЕАД за нуждите 
на дружеството. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Мартин Андонов за протокола – „за“. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Шеста точка. 
 
722-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17010120ВН-004ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране 
в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) от бюджета на Община Варна 
за 2017 г. на допустимите разходи по проект № DTP1-050-3.1 „Regional and 
Transport Development in the Danube-Black Sea Region towards a 
Transnational Multiport Gateway Region“ („Развитие на регионалния 
транспорт във връзката Дунав – Черно море за постигане на 
транснационален многопристанищен портал“), с акроним: DBS Gateway 
Region по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-
2020.  

Средствата ще бъдат възстановени в бюджета на Община Варна след 
получаване на плащане от Управляващия орган по Програма за 
транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 - 2020. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
 



Станислав ИВАНОВ 
Седма точка от дневния ред. 
 
723-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка със свое решение 
№ 599-4(15)/30.01.2017 г. и по предложение от Янко Петров Станев – 
общински съветник, Общински съвет – Варна дава съгласие за 
предоставяне на 5 броя абонаментни карти за целия градски транспорт за 
нуждите на Сдружение с нестопанска цел „Дружество на инвалидите – 
Варна“, БУЛСТАТ  000097437, представлявано от д-р Радко Златев Радев, 
за периода от 01.08.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Варна за 2017 
г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Осма точка. 
 
724-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД 17013547ВН/12.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна  реши: 

1. Дава съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране в 
размер до 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) от бюджета на Община Варна 
за 2017 г. за мостово финансиране на допустимите разходи по проект 
„Подготовка за създаване на Местна инициативна рибарска група на 
територията на общини – Варна с район Аспарухово, Белослав и 
Аксаково и разработване на Стратегия за водено от общностите 
местно развитие“, по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-
4.001 „Подготвителна помощ за Стратегии за водено от общностите 
местно развитие“, по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  

Средствата ще бъдат възстановени в бюджета на Община Варна след 
получаване на окончателно плащане по проекта Управляващия орган по 
Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 

2. Дава съгласие за осигуряване на финансиране от бюджета на 
Община Варна за 2017 г. в размер до 8 000 лева на разходи за 
възнаграждения и осигурителни вноски на членовете на екипа за 



управление на проект „Подготовка за създаване на местна инициативна 
рибарска група на територията на общини – Варна с район Аспарухово, 
Белослав и Аксаково и разработване на Стратегия за водено от общностите 
местно развитие“, по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-
4.001 „Подготвителна помощ за Стратегии за водено от общностите 
местно развитие“, по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 7; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Девета точка. 
 
725-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46, 
ал. 1 от  Постановление на Министерския съвет № 374/22.12.2016 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17013568ВН/13.07.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
допълнително финансиране на две групи за 60 деца в реконструираната 
централна сграда на ДГ № 13 „Мир“, общо в размер на 79 700 лв., за 
сметка на местна дейност 898 “Други дейности по икономиката”, по 
бюджета на Община Варна за 2017 г.  

С посочената сума  да се  актуализира бюджета на ДГ № 13 „Мир“ за 
2017 г., както следва: дейност 311, дофинансиране  –  32 100  лв. за  4,5 
бройки педагогически персонал  и 2,5 бройки непедагогически персонал и 
местна дейност 311 - § 10 00 „Издръжка“ – 47 600 лв. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 

 
Янко Станев за протокола – „за“.  
 
Заповядайте, г-н Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Десета точка. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 19 от Закона за 
общинския дълг, във връзка с решения на Общински съвет – Варна с № 
532-2(14)/20.12.2016 г. и № 533-2(14)/20.12.2016 г., изявено желание от 
Европейската банка за възстановяване и развитие, чрез представен проект 
на предварително споразумение от същата, и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17014089ВН/19.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна определя следните условия и ред за избор на финансова/кредитна 
институция, която да осигури финансов ресурс за собствено финансиране 
на Община Варна на недопустими разходи, необходими за изпълнението 
на проектите: „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ и 
„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, финансирани 
по Оперативна програма “Региони в растеж“, както и да осигури финансов 
ресурс за финансиране на проект „Зона за платено улично паркиране и 
поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна”: 

1. Одобрява Предварително споразумение между Община Варна и 
Европейската  банка за възстановяване и развитие, касаещо финансирането 
на пакет от компоненти, фокусирани върху развитието на устойчива 
инфраструктура в град Варна и одобрява индикативни параметри на 
банков заем за дългосрочно финансиране за проектите: „Интегриран 
градски транспорт на Варна – втора фаза“, „Естетизация и модернизация 
на градската среда във Варна“ и „Зона за платено улично паркиране и 
поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в град Варна”, 
посочени в споразумението, съгласно приложения към настоящото 
решение. 

2. Възлага на кмета на Община Варна да подпише предварителното 
споразумение по т. 1 от настоящото решение.  

3. Възлага на кмета на Община Варна да извърши всички 
необходими действия по реда на Закона за общинския дълг и да внесе в 
Общински съвет – Варна предложение за поемане на дългосрочен дълг от 
Европейската банка за възстановяване и развитие, съобразно 
индикативните параметри на банковия заем, посочени в предварителното 
споразумение. 



4. Възлага на кмета на Община Варна да проведе преговори с 
Европейската банка за възстановяване и развитие за договаряне на 
конкретните параметри и условия на заем. 

5. Възлага на кмета на Община Варна да подготви проект на договор 
за заем с Европейската банка за възстановяване и развитие и да го внесе в 
Общински съвет – Варна за одобрение. 

6. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно 
кратките срокове за осигуряване на финансирането на дейностите по 
гореизброените проекти.  

 
Искам само едно допълнение към въпросната точка. В указаният 

срок, който гледахме на комисия бяха ни предоставени материалите с 
подписи на договора. Лице, което е оторизирано … Преводът е от 
английски на български. Така, че материалите са постъпили надлежно по 
таблетите и това, което се договорихме на комисия беше изпълнено от 
администрацията. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Гуцанов, заповядайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
В 8:52 има изпратено на таблетите едно споразумение. За същото ли 

става въпрос? 
 
Станислав ИВАНОВ 
За часа не мога да кажа, но … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… преводът, преводът. То е изпратено, просто преводът не е бил със 

заверка от легализиран преводач. Иначе е изпратено преди повече от 
седмица, доколкото си спомням. Същият текст едно към едно просто с 
печатите на … 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Т.е. днес се изпраща в 9 без 10 и сега се гласува. Странно нещо за 

този дълг, който ще бъде поет. Може ли да ни се каже тогава какви са в 
момента рамките на дълга, който има Община Варна. Преди да престъпим 
към подобно гласуване. 

 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбира се, че може.  
 
Станислав ИВАНОВ 
Само едно уточнение г-н председател, ако ми позволите разбира се. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жа Господинова е тук. Моля заповядайте, г-жо Господинова. 

Коректно би могла да отговори на поставения въпрос. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Само да кажа, че не е сега в 8 ч. Това предложение беше гледано на 

комисия, като си е редно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… само превода, колега. Само превода. Заверен. Заверен превод. 

Заверен превод, колега. Всичко друго е постъпило … 
 
Станислав ИВАНОВ 
Това не беше постъпило на комисия и казахме до сесия да постъпи 

заверен превод. Затова казвам, че както сме се уговорили с 
администрацията си е свършила работата. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Господинова, заповядайте. 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Да, да уточня по този въпрос. В действителност предложението, 

което беше внесено беше от страна на банката, английският вариант и от 
страна на банката, българският текст на английския вариант, т.е. 
Европейската банка паралелно работихме с двата варианта и те бяха 
внесени на комисията се повдигна въпросът, че трябва да се приема 
българският вариант, а английският може да се приеме само ако има 
легализиран превод от преводаческа фирма. Това го направихме и затова 
този превод, беше отново изпратен до сесия сега, докато се извърши като 
процедурно действие. По отношение на въпроса за дълговете като анализ 
на параметрите за изпълнение на Закона за публичните финанси, който 
гласи, че разходите за обслужване на дълг за всяка година трябва да бъдат 
не повече от 15% на база предходните 3 години, отчетните данни. Тези 
анализи своевременно се правят и ние нямаме притеснение от тази гледна 
точка, тъй като следващата седмица ще бъде внесен отчета за 2016 г. и 
като неразделна част от този отчет е отчета за общинския дълг за 2016. Там 



ясно ще се види пълния анализ, какво е в момента състоянието в 
общинския дълг. За този процент е под 10 процента в момента за Община 
Варна. Тук обаче искаме да уточним, че все още това не е поемане на дълг 
с това решение. Поемането на дълг ще стане след широко публично 
обсъждане в едномесечен срок след публичното обсъждане, едномесечен 
срок за становища, въпроси от гражданите и отново ще бъде внесено 
решение за поемане на дълг в Общински съвет за евентуално в рамките на 
тези индикативни параметри. Като съответно с преговори с Европейската 
банка, като част от условията и реда по това решение ще се стремим 
максимално да се постигнат оптимални за Община Варна финансови 
параметри за този заем. Като искам да подчертая предварително в това, в 
текстовете на това предварително споразумение освен параметри на заеми 
има предоставяне на безвъзмездна техническа помощ от страна на 
Европейската банка по много важни, проблемни така и важни въпроси за 
Община Варна, по които ще се работи, където размерът на тази помощ ще 
бъде около 565 000 лв. или 260 … над 500 000 лв. или 265 000 евро. Освен 
това банката ще преразгледа и постигнатия в договарянето лихвен 
процент, който ще бъде като процент по стария заем, който имаме като 
партньорство с Европейската банка до този момент и който сме теглили за 
Интегриран градски транспорт и за фонд „Солидарност“ с решение за 
поемането на дълг. Така че, тази опция също ще бъде в процес на 
преговорите с Европейската банка. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Гуцанов, заповядайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Г-жа Господинова хубаво ни „окъпа“ в хубави приказки, красиви. 

Другата седмица иде другата сесия. Ще имаме някакви данни, които тогава 
ще се обсъждат, само че нямаше ясни параметри колко милиона в момента 
има заем Община Варна. Как ги изплаща? С какви средства? Имаме ли 
просрочие? Нямаме ли? Защото, ако някой си направи една много проста 
аритметика, плюс минус, ще види, че в момента говорим за около 10 млн. 
евро. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това са индикативните параметри на предварителното споразумение. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Всичко ми е ясно, г-н Балабанов. Само, че когато се … 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… то го пише директно ... 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… правят подобни решения, предлагат се да се взимат подобни 

решения, трябва да има и някакъв друг анализ, който да се предложи, а не 
в момента красиви приказки и нито една цифра. Хайде някой общински 
съветник от колегите, знае ли в момента колко е дълга на Община Варна. 
Не 8%, не 7%. Ясно ми е, че д-р Станев сега ще стане да Ви защитава, 
защото няма кой друг да Ви защити … само, че нека да направи следното 
… само, че нека да направим така, много точно и ясно … 30 млн., 40 млн., 
50 млн., 80 млн. … колко са в момента задълженията на Община Варна? 
По кои програми са? Как са взети? Какво е станало след това? Какво стана 
с „Интегрирания градски транспорт“? Колко пъти говорихме за тези пари? 
Пак никакъв отговор. Глас в пустиня. Ясно е, че кучетата си лаят, керванът 
си върви, но поне имайте малко доблест да покажете пред варненци какви 
са реалните цифри, да знаем за какво гласуваме в момента. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Гуцанов, недейте да правите такива внушения. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз не правя никакви внушения. Просто казвам това, което е. Даже 

тези … най-елементарното от час и половина дори нямаме на хартиен 
носител нещо, което го искахме. Дори това го нямаме. Най-елементарното 
… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Какво общо има с точката, която коментираме в момента? 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… не, казвам, което е най-елементарното, за да се види в крайна 

сметка какъв е договорът … нали ... 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… значи, прехвърляте топката, правите едно внушение, сменяте 

темата и т.н. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… какво се е случило? Какви са нещата … 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… значи, пак казвам … 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… ако искате другият път да нямаме и таблети и само да се вдигат 

ръцете и да вървим напред … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… Ваш проблем е дали си носите таблета, г-н Гуцанов … 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… не, таблетът ми е тук, г-н председател … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… ако имате нужда от съдействие ще Ви предоставим … 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… и нужда от съдействие нямаме.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Пак казвам имаме си правилник … 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… имам усещането, че след Вашето управление няма да има как да 

се оправя града … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… Вашето усещане …  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… не, моето усещане е много правилно. Много правилно е моето 

усещане. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Както винаги. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Защото сега с едно натискане на копчето още 10 млн. евро ще 

задължим бюджета на Община Варна. 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Гуцанов, благодаря Ви. Нищо няма да задължим от бюджета с 

това решение. Недейте изобщо, пак казвам, става въпрос за предварително 
споразумение. Д-р Станев след това Марица Гърдева, Костадин 
Костадинов, д-р Митковски. 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Гуцанов, уважаеми колеги, 

няма да говоря в цифри, защото цифрите ги има в отчета за бюджета, има 
ги във всички приложения и аз знам, че г-н Гуцанов ги знае, т.е. процентът, 
който Ви споменах дори не е най-точния, според мен. То е едни лични мои 
сметки, към които липсват определени индикативни показатели. Едно 
време когато бяхте председател, когато Кирил Йорданов беше кмет отново 
слушах същите драми. Аз от тази трибуна съм ставал и съм защитавал 
кредитите, които Община Варна вземаше за развитие на инфраструктурата 
и отново чувах драми как ще фалира града, тук ще изкарам протокола и ще 
разбера как града е фалирал. Досега трябваше 30 пъти да е фалирал. Няма 
да фалира. Нито тогава не фалира, Вие бяхте председател на Общинския 
съвет, нито сега ще фалира. Защо? Обещах на комисията по „Финанси и 
бюджет“ за следващата комисия да залепя един голям плакат с 
показателите по ЗДФИ на Община Варна, сравнена с показателите за 
другите общини и то най-големите, които са ясен показател за 
финансовото здраве на общината. Няма сега тук да ги чета, но наистина ще 
го уголемя, то е в моя кабинет, виси този списък. Община Варна няма нито 
едно отклонение от нормите. Възниква само един въпрос, т.е. имаме право 
да вземаме този дълг. Вие се опитвате да поставите тук въпроса, най-
вероятно, така мисля, за това трябват ли ни тези пари, защото абсурдно е 
значи много груба грешка е да се говори, че това ще набута Общината, че 
тя ще колабира и фалира. Казах, че съм ги слушал тези неща хиляда пъти. 
Те са, може би плод и на мои и на други политически емоции. Без 
политически емоции. Трябват ли ни тези пари или не? Днес ли ни трябват 
или не ни трябват днес? От тази институция ли ни трябват или искаме друг 
фасон да направим по други неща? Моят отговор, скромен, като човек, 
който мъничко там е слушал за финанси и бюджет е „да“. Първо трябват 
ни точно с подобен тип банка, която не е чисто кредитна институция, а 
междудържавна организация на 30 държави, които участват и второ 
трябват ни по този модел, за да работим с тези хора. Като аз не съм 
толкова голям оптимист като г-жа Господинова, че ще ни намалят толкова 
… индикативните параметри, които са заложени, тук в това споразумение, 
но после ще ги обсъждаме, ако обаче обсъждаме въпроса необходими ли са 
тези пари на Община Варна, в този момент, към тази посока моето мнение 
е „за“. Твърдо „да“. И второ, даже смятам, че са малко, защото има още 



един, два проекта, големи за Общината, които се нуждаят от такова 
финансиране и ако сравня общината с един сериозен обществен 
бизнеспроект, ако ми кажете друга формула за финансиране извън 
стандартните бюждетирани чрез кредитиране, особено при положение, че 
показателите за кредити в момента са ниски, аз ще помисля, че нещо съм 
се объркал. Затова, няма драми с финансовото състояние на Община 
Варна. Наистина няма драми, забележки може да има. И аз имам 
забележки. Няма драми с този заем, който не е заем още, а е просто начин, 
по който ни ще формулираме с норми разговорите и преговорите с банката 
и то с Европейската банка и тук няколко неща на комисия бяха казани, 
които са да речем преференции или предимства. Сега, ако ще го направим 
на политически въпрос, защото всеки път когато стане за пари знаем колко 
чувствителен е народа и народа като чуе тез там ще вземат пак едни пари 
значи ерго, че крадат … дайте да си говорим честно, ако искате обаче аз 
съм съгласен да се направи една специализирана комисия, на която да 
разгледаме въпроса с финансите на Община Варна. Както навремето 
предложих да направим специализирана комисия по други въпроси, които 
тук се говореше, че са много сложни за общински сесии и други и там да 
изговорим, за да се видят нещата. Затова аз призовавам всички да гласуват, 
защото нямам аз аргументи, които да са дори и само, г-н Гуцанов, за 
забавянето на този процес. Няма друго предложение в момента, няма друга 
алтернатива и според мен не може да има по-добра алтернатива. Благодаря 
за вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, д-р Станев. Марица Гърдева, Костадин Костадинов, след 

нея д-р Митковски. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми д-р Станев, партията столетница знае и други форми на 

финансиране. Примерно самооблагането. Помните ли? С което 4 пъти 
асфалтираха един и същ паркинг на книга, но да се върнем към темата. 
Уважаеми колеги,  в момента гледаме предложение за споразумение за 
започване на преговори. Не говорим за одобряване на договора, а ние 
отидохме по същество. Чест е че Европейската банка ни е поканила като 
община да работи с нас, защото не са много общините, които имат 
възможност да работят с Европейската банка. Че парите ни трябват, за да 
си довършим проектите, за да може колегите да не задават в „Питания и 
отговори на питания“ вече за по две тротоарни плочки и за по един вход, 
което е изключително важно и аз съм съгласна, че е важно, но Вие видяхте 
за последните няколко години колко булеварда бяха оправени, които ей 
така бяха оставени в годините да заприличат на швейцарско сирене. 



Видяхте колко заприлича Варна на европейски град и колко все повече 
прилича, само че ние не можем да си позволим с нашия бюджет да 
финансираме всичко това. Да, това са инструментите за финансиране и 
трябва да дадем възможност да се договорят най-добрите условия. 
Прозрачността е гарантирана с това, че ще има обществено обсъждане. 
Прозрачността е гарантирана с това, че след това Общински съвет ще 
одобри договора, ако се тръгне на финансиране и през това време г-н 
Гуцанов, така или иначе ние ще се запознаем с отчета за бюджета за 2016 
г. докато тръгнем да одобряваме договора. Така че призовавам всички да 
гласуват, защото това е инструмент, който в момента ни трябва, за да си 
довършим проектите, които са от особено значение за развитието на града 
ни. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАБАЛАНОВ 
Благодаря. Г-н Костадинов, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Преди да си задам въпроса искам да питам г-жа Господинова едно 

простичко нещо. Колко точно дълг има Община Варна в момента в числа. 
Не в проценти. В числа. 50, 100, 150, 200, 300 млн.? Милиард? Колко? 
Кажете. Понеже беше казано … нали, че тук се знае ето аз Ви казвам не 
съм си. Преди малко говорихме с колегата Трифонов. Той знае едно число, 
аз знам друго число. Кажете Вие, за да не спорим помежду си. В крайна 
сметка ние не сме на Вашата позиция. Няма как да знаем това което Вие 
знаете в цялост. Точното число да го чуят и да го видят варненци. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрахме въпроса, г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре, ама все пак искам да го чуя и след това ще … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… имате ли още нещо … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… да, да имам. Това е просто преди въпроса. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… въпрос имате ли и ще дам думата на г-жа Господинова да 

отговори на зададения от Вас въпрос. 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре, това което искам да питам аз е във връзка с изпълнението на 

предишната фаза на проекта. Една основна част от него беше изграждането 
на електронна система, която да известява пристигането на автобусите. 
Тази система не работи. Между другото, ако трябва да говорим за 
изпълнението на самия проект, макар че не е темата тук, коментирали сме 
го и друг път, достатъчно е някой жител на Варна да отиде в Стара Загора, 
в София или в Пловдив, където тези проекти се случиха и да види как 
работят там системите, как изглеждат спирките, как са осъществени 
всички останали мероприятия, за да си направи за себе си изводи, които 
всеки един нормален човек ще си направи, че във Варна проектът не беше 
направен добре. Дори и това да не коментираме, обаче фактът, че една от 
основните му зададени дейности не е свършена и до сега задава следният 
въпрос: Кой носи отговорност за това? Защото са похарчени много пари. 
Не коментираме със заем, без заем с безвъзмездна помощ и т.н. Въпросът е 
кой носи отговорност за това, че една част от този проект, съществена не 
беше направена? Аз имам голям скептицизъм по отношение и на бъдещия 
проект. Да, добре звучи. Хубаво е. Само, че ако пак така бъде осъществено, 
ако пак хвърляме едни пари просто, за да можем после да кажем нали … г-
жа Гърдева каза Варна – европейски град … Варна винаги е била 
европейски град. За съжаление обаче всички ние сме, по-голяма част от 
нас родени, тук израснали и т.н. Ние помним Варна как беше. Имало е 
моменти, в които е била по-добре от сега. Кога е било ли? Аз не си 
спомням в моите детски години по улиците на Варна да са се мятали 
боклуци … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… колеги, нека не изпадаме в диалогов режим … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… и не си спомням в моите детски години във Варна да е имало 

бездомни кучета и в моя квартал „Владиславово“, примерно децата да се 
губят в гъсталаци и храсталаци. Моля Ви се. Така, че въпросът ми е 
следния. Кой носи отговорност за това … но преди това най-важното 
нещо, което смятам, че трябва всички да знаем в тази зала колко е точно 
размерът на дълга? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… разбрах. Момент, д-р Митковски. Ще дам думата на г-жа 

Господинова в случай, че има възможност да отговори. Г-жо Господинова 
… добре. Да изчакаме. Давам думата на д-р Митковски след това … 

 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги,  аз няма да влизам в спор хубав 

или не е проектодоговора за отпускане на този дълг. Чест или не е работата 
ни с Европейската банка за възстановяване и развитие. Основният въпрос е 
за какво са ни тези пари. Изброени са три неща. По-скоро две. Едното е 
„Интегриран градски транспорт“, синя зона, стоянки за зареждане на 
електро-автомобили … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… те са част от … 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
… точно така, да. Да започнем от първото. В края на краищата този 

проект за „Интегриран градски транспорт“ беше не просто така да си 
направим един проект, а да подобрим обслужването на гражданите на 
Варна, транспортното обслужване. Това случи ли се към този момент? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Случи се. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Не. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Случи се. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
По-добро ли е обслужването на гражданите в момента в града ни? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Категорично да. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Не е. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Категорично да. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Отново извадихме едни стари автобуси … 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… колега, нека само, нека само да разделим нещата … имаме фаза 

две. Това става въпрос за фаза две в момента, което коментираме … 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Чакайте малко все пак … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Излизаме от темата. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Не. Не. Темата е за какво са ни тези пари. Това е основното. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, за един проект, който вече сме дали съгласие да се осъществи. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Добре, какво е осъществено до сега. Нищо съществено. Как няма … 

100 млн.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… колега, бъркате … проектите … 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
… купихме едни … нищо не съм сбъркал… купихме едни автобуси, 

добре. Махнахме едни други, нови автобуси с уверението, че „Градски 
транспорт“ ще се справи с това, че им даваме цялата градска мрежа. 
Справи ли се? Не. Излязоха ли старите автобуси? Излязоха. От всички тези 
мероприятия – спирки, електронна система, неработеща и т.н. подобри ли 
се обслужването на гражданите? Не. В автобусите има ли климатици … в 
повечето? Не. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В повечето има. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Има, да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Знаете ли колко са автобусите на територията на Варна в момента? 
 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Не, не съм ги броил. Не знам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И как разбрахте, че повечето нямат климатици, тогава? 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Ами защото в тези, в които съм се возил от Варна до Златни Пясъци 

няма. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами там вози частен превозвач. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Тъй ли? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така. Да. Единият е 409. Дори не знаете какъв брой автобуси имат 

климатик на територията на Община Варна. Става въпрос за фаза едно тук. 
Това, което коментираме. Предварителното споразумение за преговори … 
г-н Гуцанов, моля да не ме прекъсвате. Говоря с колегата в момента. 
Предварителното споразумение се отнася за фаза 2, както и за синя зона. 
Вие сам казахте … 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
… синята зона след малко ще говорим … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… фаза 2, за която сме дали съгласие с наше решение да се 

осъществи. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
… значи фаза 1 е завършила? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не коментираме фаза 1 в момента … 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Тя е завършена? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Темата е фаза 2. 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Добре, колеги значи до тук „Интегриран градски транспорт“, ако не 

сте разбрали, всичко е извършено, парите са усвоени за това, за което са 
отпуснати, обслужването на гражданите е перфектно, няма чакане по 
спирки, по електронните табели върви информация кога, какъв автобус ще 
дойде, човек си купува карта и билет от електронните устройства 
поставени преди няколко години, сега достатъчно добре изрисувани с 
графити, хванати със … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… д-р Митковски, ако имате ... по същество … 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
… хванати със свински … сега добре г-н председател, успокойте се 

ще ги гласувате тези пари, ще ги вземем … от там нататък отиваме към … 
не … от там нататък отиваме към синя зона. Преди няколко години си 
спомняте пак при същото мнозинство, но с друг кмет и с друго 
ръководство на управляващата група беше почти изградена синя зона, 
създаде се такова предприятие, беше разчертан града. Така ли беше? 
Всички си спомняте. Почти пред всеки блок беше разчертано къде ще 
спират, къде ще бъде платеното паркиране. В резултат, естествено на 
неразбирателство между тогавашния кмет и тогавашното ръководство на 
управляващата партия лично министър-председателя Борисов издаде 
заповед да се стопира синята зона във Варна. Забележете само във Варна 
след като в много други, значително по-малки градове тя беше изградена и 
функционираше дали с автомати, дали с СМС-и, но функционираше. 
Варна остана единствения голям град, поради неразбирателство от това 
кой да управлява тази синя зона, неизградена, от което ние си носим 
последствията и това лято, и предходното, и т.н. и всеки път ни се 
обещава, че за този път ще бъде изградени синята зона. Беше наета фирма, 
международна, която да разработи проекта. Сега пак ще теглим едни пари, 
пак за изразходване за тази синя зона, която от години инвестираме нещо в 
нея да се направи и имаше дори такова общински предприятие „Гаражи и 
синя зона“ … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Митковски, времето Ви изтече отдавна …  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Последно. Извинявайте. Не. То времето на други изтича. Третото би 

ли ми обяснил някой. Да даде статистика в момента в град Варна колко 
електромобила се движат, за които е необходимо, не говоря за хибриди, за 



които е необходимо стоянки за зареждане и колко се очаква в следващите 
например 5 години такива електромобили да тръгнат по улиците на Варна, 
които според г-жа Гърдевска са в прекрасно състояние, обработени, 
запълнени, изградени булеварди … та колко автомобила ще тръгнат в тези 
прекрасни улици да се движат, че ни трябват тези стоянки. Това разбира се 
е хубаво за бъдещето. Има го изградено в много европейски градове, 
където има хиляди такива електромобили. Във Варна, не знам, сигурно има 
един, два, но ще изградим и за тях. Колко два ли са? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тотално не познавате … Което казахте … 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Добре. И последното. Някой все пак ще каже ли отпускайки тези 

пари, теглейки тези пари, получавайки ги какво точно … значи толкова 
милиона в „Интегриран градски транспорт“ за това, толкова милиона в 
синя зона за това, толкова милиона за изграждане на толкова броя стоянки 
за елктравтомобили. Това са едни простички въпроси, които хората трябва 
да трябва да знаят … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Благодаря  Ви, д-р Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Доктор? Колеги, призовавам Ви да си четете материалите правилно, 

точно, подробно и ясно. Г-н Гуцанов, заповядайте. Момент само. Имате ли 
готовност? Вече … Заповядайте. Извинявам се. 
 

Стефка ГОСПОДИНОВА 
Съгласно отчета за дълга към 2016 г., остатъчния дълг е около 61 

милиона и 210 хиляди, като вътре се включват  и остатъчните главници, 
които има за погасяване по безлихвения заем с ПУДОС за дълбоководните 
заустване. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Точна цифра, която искахте, в лева. Г-н Гуцанов, 

заповядайте, надявам се този отговор да е удовлетворил единия от 
въпросите Ви. 

 



Борислав ГУЦАНОВ 
Благодаря Ви, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз се 

радвам, че стана дебат по темата, защото ако не беше повдигнат въпроса, 
щеше да мине, като многото гласувания, които сме свидетели на всяка 
една от сесиите. Никой не е коментирал трябват ли, не ни ли трябват тези 
пари, със злонамерено чувство. А когато се вземат пари, трябва да се знае 
защо се вземат, къде се харчат, как се връщат, имат ли те принадена 
стойност, имат ли възвращаемост. Докато ние правим така, че се 
коментират едни пари, без да е ясно къде, как и защо те отиват, и то в 
огромни суми! И говорим за обществени пари. На следващо място, когато 
говорим за булевардите оправени ли са, не са ли оправени, колко са 
оправени – те са по една програма 2006 – 2013, която аз съм сигурен, че 
колежката Гърдева знае много добре и това беше част от интегрирания 
градски транспорт. Тогава се оправи „Осми приморски полк“, „Мария 
Луиза“, центърът беше по друга програма, просто се падна честта 2013 – 
2014 г. да дойдат падежите на тези средства. Но много години се работи по 
тези проекти, за да може това да се случи. И тогава държавата даде много 
средства. Ние от Общината дадохме изключително малко, да не кажа 
нищо. Т.е. това са различни способи на финансиране, докато в момента 
говорим за нещо коренно различно. И аз мисля, че когато се коментират 
подобни средства трябва да е много по-ясно и много по-открито защо и как 
това се прави, тъй като 61 млн.лв. не са много, но не са и малко, като 
средства. И аз съм сигурен, че Община Варна няма да фалира. Но въпроса 
е дали това е най-доброто, което се прави. И аз да бях на мястото на д-р 
Станев и аз така щях да ви „къпя“, както преди малко се пробва г-жа 
Стефка Господинова, защото той много добре знае какво ще се случи след 
време … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Гуцанов, нека да е по темата. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
А по темата за обществените обсъждания, тъй като дадохте няколко 

пъти тежест на тези обществени обсъждания, аз се надявам, че по същия 
начин ще подходите когато се гледат почетните граждани на Варна, как са 
минали обществените обсъждания. А не да се мери с двоен аршин. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По темата, моля, предварително споразумение. Почетните граждани, 

има време, ще ги разгледаме. 
 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
И тъй като нямаше яснота, няма как нашата група да гласува „за“, ще 

гласуваме „въздържали се“ по поредния заем на Общината. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
От това нямаше нужда. Не става въпрос за заем, г-н Гуцанов, така и 

не го разбрахте, но … колеги, г-н Атанасов искаше думата. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Колега, тъй като за втори път намесвате името ми дали съм разбрал 

или не съм разбрал – много добре съм разбрал. Но началото на преговори 
във вашия случай е ясно какво ще последва оттук нататък. Защото е видна 
практиката, която правите. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Атанасов, заповядайте. Видна практика. Този път аз не разбрах. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, темата просто има 

няколко обяснения и в комисията това нещо беше засегнато. Това са 
местата, където би трябвало да стават по-голямата част от обсъжданията и 
ако идват колегите на тези комисии, наистина може да се случи това нещо. 
В комисията аз съм човекът, който повдигна въпроса и за легализирания 
превод. Да, той е вече направен, факт е. Предоставен е и то от най-
голямата фирма, която има и договор с Министерството на правосъдието, 
защото ние трябва да знаем какви са и предварителните параметри на това 
споразумение. По отношение на всички останали коментари, те се 
направиха и в, да, и за 15-те процента, но в крайна сметка те бяха 
направени в началото на годината, когато приемахме бюджета. Там 
можеше да се зададат тези въпроси. Тогава зададох въпросите и по 
отношение на това да бъдат преразгледани, ако е възможно, експозициите 
по останалите кредити, които Община Варна има с кредитни институции и 
това също беше направено от администрацията. И затова, когато има 
такива предложения, те би трябвало да бъдат обсъждани, пак казвам, и при 
обсъждане на отчета на бюджета, и при приемането на бюджета и да бъдат 
давани конкретни предложения, като това което пак казвам го направих – 
да се преразгледат, ако е възможно, всички експозиции и е направено от 
общината, бяха предприети мерки и ще бъдат предприети мерки, където е 
възможно това да бъде направено. Всичко останало, колеги, добре е 
наистина да бъде в рамките на финансите и в рамките на правната рамка, 
която се разглежда. Останалите неща за мене са само един политически 
прах. Благодаря Ви. 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно казано, г-н Атанасов, благодаря Ви. Други мнения и 

съображения, особено под формата на „политически прах“? Хареса ми 
израза и за това го употребявам, благодаря. Д-р Станев ... да. Режим на 
гласуване. Някой има … г-н Костадинов, искате изказване ли, не Ви 
видях? 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Просто не чух отговор на въпроса ми. Благодаря на г-жа 

Господинова, но не можах да разбера за отговорността. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Въпросът по темата, който беше във връзка с точката – какъв е 

общият размер на заемите към момента? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
И въпроса ми беше по отношение на това, ако имате информация, 

може и да нямате, затова питам, има ли някой, който да носи отговорност 
за това, че тези табла, които се сложиха по спирките и които струват, 
мисля че около 3 милиона лева, може да греша, мисля че такава беше 
сумата, че не работят и стоят като паметници. Това ми е простичкият 
въпрос. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
На въпроса нямам възможност да дам в момента отговор и пак 

казвам, не е по темата … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не съм изненадан, просто исках да го запишем в протокола, 

благодаря. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И не сте отправил въпроса и към мен, освен това. Сега разбирам, че 

го отправяте към мен … Г-н Иванов като какъв да Ви отговаря, като 
изпълнител на наказателните табели? ...А-а-а, като докладчик, добре, 
разбрах Ви.  

 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н Костадинов, Вие втори мандат не може да разберете към кого да 

задавате въпросите си, може би трябва да изчакаме трети. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване. 
 
726-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 19 от Закона за 
общинския дълг, във връзка с решения на Общински съвет – Варна с № 
532-2(14)/20.12.2016 г. и № 533-2(14)/20.12.2016 г., изявено желание от 
Европейската банка за възстановяване и развитие, чрез представен проект 
на предварително споразумение от същата и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17014089ВН/19.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна определя следните условия и ред за избор на финансова/кредитна 
институция, която да осигури финансов ресурс за собствено финансиране 
на Община Варна на недопустими разходи, необходими за изпълнението 
на проектите: „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ и 
„Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, финансирани 
по Оперативна програма “Региони в растеж“, както и да осигури финансов 
ресурс за финансиране на проект „Зона за платено улично паркиране и 
поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна”: 

1. Одобрява Предварително споразумение между Община Варна и 
Европейската  банка за възстановяване и развитие, касаещо финансирането 
на пакет от компоненти, фокусирани върху развитието на устойчива 
инфраструктура в град Варна и одобрява индикативни параметри на 
банков заем за дългосрочно финансиране за проектите: „Интегриран 
градски транспорт на Варна – втора фаза“, „Естетизация и модернизация 
на градската среда във Варна“ и „Зона за платено улично паркиране и 
поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в град Варна”, 
посочени в споразумението, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

2. Възлага на кмета на Община Варна да подпише предварителното 
споразумение по т. 1 от настоящото решение.  

3. Възлага на кмета на Община Варна да извърши всички 
необходими действия по реда на Закона за общинския дълг и да внесе в 
Общински съвет – Варна предложение за поемане на дългосрочен дълг от 
Европейската банка за възстановяване и развитие, съобразно 
индикативните параметри на банковия заем, посочени в предварителното 
споразумение. 

4. Възлага на кмета на Община Варна да проведе преговори с 
Европейската банка за възстановяване и развитие за договаряне на 
конкретните параметри и условия на заем. 

5. Възлага на кмета на Община Варна да подготви проект на договор 
за заем с Европейската банка за възстановяване и развитие и да го внесе в 
Общински съвет – Варна за одобрение. 



6. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно 
кратките срокове за осигуряване на финансирането на дейностите по 
гореизброените проекти.  

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 5; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
За протокола Костадин Костадинов – „против“. 
 
Д-р Липчев, обяснение за отрицателния вот. Заповядайте. 
 
Петър ЛИПЧЕВ  
Не се чувствам поласкан, че съм жител на Община Варна, която 

ползва заем от Европейската банка за развитие. Аз съм гражданин на 
държава членка на Европейския съюз, след като са обосновани, нали за 
това са тези кредитни институции, които печеля от тази работа, още пък 
по-малко аз да се чувствам поласкан, че общината ползва … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отрицателния вот, колега, … личните чувства са си Ваша работа … 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Не, те не са лични, те са изказани от председателя на Вашата група. 

Аз говоря от името на моите избиратели, г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много се радвам. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Благодаря Ви. Второ, за европейското развитие, все пак като се 

правят програмите, просто го казвам към докладчиците тук и към хората, 
които са отговорни за усвояването на парите, понеже говорим за все по-
европейско развитие, в тази програма за „Интегриран градски транспорт“ 
за по-добра среда, къде са подземните паркинги, къде са надлезите, къде са 
подлезите, които да облекчат трафика на движението в града ни. Благодаря 
Ви. 

 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Отговарям Ви веднага. Този път съм готов за отговор, за разлика от 

преди. Програмата не финансира такива дейности. Г-н Иванов, 
заповядайте, по следващата точка. 

 
Станислав ИВАНОВ 
727-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от 
Председателя на Общински съвет – Варна – Тодор Иванов Балабанов с рег. 
№ РД17004988ВН-002ВН/19.07.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъдат закупени и предоставени безвъзмездно, 10 (десет) броя 
защитни якета и 10 (десет) броя панталони (специализирано облекло) на 
стойност до 5 000 лв. (пет хиляди лева) за нуждите на служителите от 
звено „Сигма“, сектор „Специализирани полицейски сили“, отдел 
„Охранителна полиция“ при Областна дирекция на МВР – Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2017 
г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения, съображения, колеги? За приемане на настоящото решение 

е необходимо квалифицирано мнозинство, обявявам предварително. 
Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Г-н Иванов, заповядайте за последната точка от комисията. 
 
Станислав ИВАНОВ 
728-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 2, т. 4 от ПМС 
№ 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17014308ВН/24.07.2017 г., Общински съвет – Варна определя основни 
месечни заплати на кметове на райони и кметства към Община Варна, 
считано от 01.08.2017 г., както следва: 

Длъжностно наименование Основна месечна заплата 
Кмет на район „Одесос“ 2 200 лв. 
Кмет на район „Приморски“ 2 300 лв. 
Кмет на район „Младост“ 2 200 лв. 
Кмет на район „Владислав Варненчик“ 2 000 лв. 
Кмет на район „Аспарухово“ 2 000 лв. 



Кмет на кметство „Звездица“ 1 200 лв. 
Кмет на кметство „Каменар“ 1 450 лв. 
Кмет на кметство „Тополи“ 1 450 лв. 
Кмет на кметство „Казашко“ 1 100 лв. 
Кмет на кметство „Константиново“ 1 200 лв. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 

Преминаваме към трета точка от дневния ред. 
  



III. 
 

По точка трета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: 

(1) – разрешаване изработването на Подробен устройствен план – 
План за застрояване за обект: „Базова станция на Globul GSM/UMTS № 
4117“ в обхвата на имот с идентификатор 30497.38.21, землище на с. 
Звездица, Община Варна. 

(2) – одобряване на окончателен проект на Подробен устройствен 
план - План за регулация и застрояване към Общ устройствен план на 
Община Варна - ул. „Девня“ - Промишлена зона Запад - II част от проект 
„Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие - гр. Варна“, по Оперативна програма 
„Регионално развитие“ 2007-2013 г. 

(3) – одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
обект: „Трасета на разпределителни газопроводи и отклонения в два 
участъка в обхват: - Общински полски път, покрай ПИ №№ 43, 5, 12, 11, 
10, 3, 2, 1 до общински път VAR 1080 и от общински път VAR 1080, южно 
от ПИ №№ 12, 13, 14, 15, 49 до „Екарисаж Варна“ ООД“ в землището на с. 
Тополи, Община Варна. 

(4) – одобряване на Подробен устройствен план - План за улична 
регулация на со „Телевизионна кула“. 

(5) – одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
обект: „Външно кабелно електрозахранване от ТП № 4 в с. Тополи до 
ШК - 6А пред ПИ 72709.23.7 по КВС на землище с. Тополи, Община 
Варна“. 

(6) – одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване по плана на кв. Виница, по плана на со „Ваялар“, со 
„Траката“, со „Горна Трака“, гр. Варна. 

(7) – вземане на решение за изработване на Подробен устройствен 
план - Парцеларен план за обект „Базова станция, в ПИ-30497.38.21, 
землище с. Звездица, Община Варна“. 

(8) – съгласуване на окончателен проект за Подробен устройствен 
план – План за регулация и застрояване на кк „Св. Св. Константин и 
Елена“, план-схемите към него, както и специфични правила и нормативи 
за прилагането му. 

(9) – вземане на решение за изработване на Подробен устройствен 
план - Парцеларен план за обект: Външно ел. захранване за приемно 
предавателна станция за GSM/UMTS №VA4055_A в ПИ 10135.5069.6 
местност „Патрабана“ по КК на гр. Варна. 



Докл.: Димитър Карбов – Председател на ПК „АСУОРТОНМ“ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Карбов, заповядайте, имате думата. 
 
Димитър КАРБОВ 
Уважаема г-жо председателстваща, уважаеми колеги, ще Ви запозная 

с решенията на ПК „Архитектура”. Първа точка. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

729-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията и по предложение от Иван Портних – кмет на 
Община Варна с рег. № РД17012881ВН/04.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за 
застрояване за обект: „Базова станция на Globul GSM/UMTS № 4117“ в 
обхвата на имот с идентификатор 30497.38.21 (по КККР на землище 
Звездица, одобрени със Заповед № РД-18-17/06.03.2015 г. на 
Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 
- София). 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения и съображения? Не виждам мнения и съображения. 

Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 7, предложението се приема.  
 
Някой да не е успял да гласува? Няма. 
 
Димитър КАРБОВ 
Второто решение, колеги: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията и по доклад на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17012880ВН/04.07.2017  г., Общински съвет – Варна 
одобрява окончателен проект на Подробен устройствен план – План за 
регулация и застрояване в обхват по смисъла на чл. 44, ал. 2 от Правилата 
и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на Община Варна 
в обхват: ул. „Девня“ – Промишлена зона Запад – II част (Индекс 3BIII/A) 



от проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие – гр. Варна“, при граници: на север – път с 
идентификатор 10135.4044.93; на запад – път ПИ с идентификатор 
72709.105.31; на юг – до продължението на ул. „Девня“; на изток – 
строителна граница на ЗПЗ, ведно със специализираните схеми, съгласно 
чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията. 
 

Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения и съображения? Г-н Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 

 Само, ако може председателят на комисията да ни обясни за какво 
става въпрос. 

 
Димитър КАРБОВ 
С най-голямо удоволствие, но тук е главният архитект, така че бих 

дал възможност на г-н Бузев да вземе отношение по този въпрос. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Г-н Бузев, заповядайте. 
 
Виктор БУЗЕВ 
Добър ден, уважаеми дами и господа, общински съветници, 

уважаеми съграждани, става въпрос за Проект за подробен устройствен 
план, който е продължение на Интегрирания план за градско развитие и 
възстановяване, с който Община Варна се сдоби през 2013-2014 г. По този 
план имаше определени три зони за въздействие, където могат да се 
ползват инструментите за финансиране с европейски средства. Едната зона 
беше зоната за икономическо развитие, която беше предложена и 
утвърдена от МРРБ,  зона за социално въздействие, която беше жилищните 
квартали и зоната за социалните обекти, която се намира в централна 
градска част. Зоната за икономическо развитие обхващаше териториите в 
землището на Община Варна, землището на Тополи и така нареченото с 
работно заглавие, което остана и окончателно заглавие „Западна 
промишлена зона – ІІ“. В Общия устройствен план там беше заложено още 
като територия за развитие на малки и средни предприятия без 
транспортни, логистични и складови дейности, без замърсяващи 
производства. Благодарение на одобряването на Интегрирания план и в 
продължение на реализацията му, беше изработен този подробен 
устройствен план. Той е изключително важен според мен за развитието и 
реализирането на много работни места в малки и средни предприятия. В 
обхвата на плана попада и площадката на бившия Домостроителен 



комбинат, който има действащ подробен устройствен план, план за 
регулация и реално този план обхваща цялата територия, която обгражда 
площадката на Домостроителния. Така че, с приемането на този план се 
постигат няколко неща. Първото е утвърждаване на продължението на бул. 
„Девня“ от „Атанас Москов“ в западно направление с регулацията му в 
мащаб и в габарити съгласно предвижданията на Общия устройствен план 
за съответния клас път, локални платна за захранване на зоната, както и 
провеждане на необходимия транспорт транзитен, товарен и работнически 
транспорт, ведомствен така да го нарека. В плана са уредени местата за 
спирки на масовия градски транспорт които трябва да захранят зоната, 
освен това са уредени и урегулираните поземлени имоти. Планът е по чл. 
16, което означава, че безвъзмездно ще бъдат към Община Варна, 
територии ще бъдат обезпечени без отчуждителни мероприятия, които да 
натоварват бюджета, в рамките на 18 – 20%, доста сериозен процент, който 
ще бъде взет от имотите безвъзмездно, пак повтарям. И за мен другото, 
най-важното, аз го казах вече е осигуряването на възможности за влизане 
на различни предприятия, представителства и създаването най-вече на 
работни места. Така че, с две думи е това, ако искате някакви детайли, 
мога да дам още информация. Благодаря. 
 

Лидия МАРИНОВА 
Благодаря, други мнения, съображения, въпроси? Няма. Режим на 

гласуване. 
 
730-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 16, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията и по доклад на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17012880ВН/04.07.2017  г., Общински съвет – Варна 
одобрява окончателен проект на Подробен устройствен план – План за 
регулация и застрояване в обхват по смисъла на чл. 44, ал. 2 от 
Правилата и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на 
Община Варна в обхват: ул. „Девня“ – Промишлена зона Запад – II част 
(Индекс 3BIII/A) от проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план 
за градско възстановяване и развитие – гр. Варна“, при граници: на север – 
път с идентификатор 10135.4044.93; на запад – път ПИ с идентификатор 
72709.105.31; на юг – до продължението на ул. „Девня“; на изток – 
строителна граница на ЗПЗ, ведно със специализираните схеми, съгласно 
чл. 108, ал. 2 от Закона за устройство на територията. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 



За протокола Ганчо Ганчев – „за“. 
 
Някой да не е успял? Друг няма. 
 
Димитър КАРБОВ 
Продължавам с третото решение: 
 
731-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 129, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията и по доклад на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17012872ВН/04.07.2017 г., Общински съвет – Варна 
одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: 
„Трасета на разпределителни газопроводи и отклонения в два участъка в 
обхват: Общински полски път, покрай ПИ №№ 43, 5, 12, 11, 10, 3, 2, 1 до 
общински път VAR 1080 и от общински път VAR 1080, южно от ПИ №№ 
12, 13, 14, 15, 49 до „Екарисаж Варна“ ООД“ в землището на с. Тополи, 
Община Варна. 
 

Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
За протокола Ганчо Ганчев – „за“. 

Някой да не е успял да гласува? 
 
Димитър КАРБОВ 
Четвърта точка.  
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 16а, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 
129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и по доклад на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17012882ВН/04.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява Подробен устройствен план – План за улична регулация на 
улици и поземлени имоти – публична собственост, на селищно 
образувание „Телевизионна кула“, гр. Варна, в това число и схеми: схема 
за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за 
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема 
сметосъбиране, схема за газоснабдяване, схема за вертикално планиране, 
транспортно-комуникационна схема. 

 



 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Не виждам. Да, извинявайте. 
 
Димитър КАРБОВ 
Ако няма, аз щях да призова г-н Бузев. Заповядайте, г-н Бузев. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Заповядайте, г-н Бузев.  
 
Виктор БУЗЕВ 
Изчетохте правилно решението, обаче това, което горе пише, текстът 

който четохте чл. 16, Вие казахте „а“, но там не го пише, а е важно да е „а“, 
чл. 16а. Вие го изчетохте правилно, обаче на екрана нямаше „а“ … просто 
казвам. Обръщам внимание, защото е важно. 

 
Димитър КАРБОВ 
Да, Благодаря. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Някакви въпроси и мнения? Режим на гласуване. 
 
732-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 16а, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 
129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и по доклад на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17012882ВН/04.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява Подробен устройствен план – План за улична регулация 
на улици и поземлени имоти – публична собственост, на селищно 
образувание „Телевизионна кула“, гр. Варна, в това число и схеми: схема 
за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за 
електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема 
сметосъбиране, схема за газоснабдяване, схема за вертикално планиране, 
транспортно-комуникационна схема. 
 

Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 6; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 

 
За протокола Ганчо Ганчев – „за“. 

Димитър КАРБОВ 
Пета точка, колеги: 
 



733-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията и по доклад на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012891ВН/04.07.2017 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 
устройствен план – Парцеларен план за обект: „Външно кабелно 
електрозахранване от ТП № 4 в с. Тополи до ШК - 6А пред ПИ 72709.23.7 
по КВС на землище с. Тополи, Община Варна“. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Въпроси, мнения, съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
За протокола Ганчо Ганчев – „за“, Станислав Иванов – „за“. 
 
Димитър КАРБОВ 
Шесто решение. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1, чл. 124а, ал. 5 и 
ал. 7, чл. 12, чл. 16, ал. 1, при условията на чл. 103, ал. 6 и задание по чл. 
125 от Закона за устройство на територията, при съобразяване с влезлия в 
сила План за улична регулация на селищно образувание  „Траката, Горна 
Трака, Ваялар“ одобрен с Решение № 551-6(10)/26,27.07.2011 г. на 
Общински съвет – Варна, при спазване на действащата нормативна уредба 
за устройство на територията, Общия устройствен план на Община Варна с 
Правилата и нормативите за прилагането му, Специфични правила и 
нормативи към окончателния проект за Общ устройствен план на Община 
Варна, при запазване на ценната едроразмерна растителност и по доклад на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ224738ПР_011ВН/04.07.2017 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План за 
регулация и застрояване за УПИ XVI-20, „за жил. строителство“, УПИ XVII-19, 
„за жил. строителство“, УПИ XVIII-18, „за жил. строителство“, УПИ XIX-17, „за жил. 
строителство“, УПИ ХХ-21, „за жил. строителство“ и УПИ XXI-16, „за жил. 
строителство“, кв. 50а, по плана на кв. Виница; УПИ I-10, „за жил. строителство“, 
УПИ II-12, „за жил. строителство“, УПИ III-24, „за жил. строителство“, УПИ IV-15, 
„жил. строителство“, УПИ V-26, „за жил. строителство“, УПИ VI-25, „за жил. 
строителство“, УПИ VII-7, „за жил. строителство“, УПИ VIII-28, „за жил. 
строителство“, УПИ IX-33, „за жил. строителство“, УПИ Х-9, „за общ. обслужване“, 
УПИ XI-8 „за жил. строителство“, кв. 95; УПИ II-29, 1276, „за жил. строителство“, 
УПИ III-30, 1361, „за жил. строителство“, УПИ IV-31 „за жил. строителство“, УПИ 
V-27 „за жил. строителство“, УПИ VI-5 „за жил. строителство“, УПИ VII-28 „за жил. 



строителство“, УПИ VIII-7 „за жил. строителство“, кв. 227; УПИ XXXVI „за 
трафопост“, кв. 168 улична регулация от о.т. 31 до о.т. 29, от о.т. 1621 до о.т. 
35, от о.т. 653 до о.т. 28 и от о.т. 450 до о.т. 31 по плана на селищно 
образувание „Ваялар“, селищно образувание „Траката“, селищно 
образувание „Горна Трака“, гр. Варна. 

На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, 
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
обнародването на горното решение в „Държавен вестник“ в седемдневен 
срок от приемането му. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението 
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез 
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Вичев, заповядайте. 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Също имаме въпрос, за какво става въпрос, тъй като тук жилищно 

строителство на „Трака“-та едно е къща двуетажна, триетажна, а друго е 
жилищен блок, каквито направиха такива вече доста на „Трака“-та и 
според мен трябва да се даде някакво разяснение. Това нещо не е много 
приемливо, в тези селищни образувания да се правят такива големи 
блокове. Може ли главният архитект да обясни? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Бузев, заповядайте. 
 
Виктор БУЗЕВ 
Г-н председател, благодаря. Става въпрос за територията, която е 

заключена между южната част на кв. „Виница“, като се слиза по пътя 
посока „Св. Св. Константин и Елена“ в дясна страна, от лява страна е 
гробището. Това е от дясната страна. Това е всъщност празната поляна 
между сега квартала и най-северните граници на „Трака“-та, това са 
земеделските земи. Устройствената зона, в която се предлага да се 
урбанизира тази територия е режим 2, тя е с възможно най-ниските 
параметри в Общия устройствен план. Параметрите на застрояване са: 
плътност на застрояване 20 %, коефициент на интензивност 0,6, озеленена 
площ 70 %, начин на застрояване свободно, височината на сградите, която 
се позволява там е 7 метра корниз, това е най-ниската височина с кота било 
10 м – това е ниско етажно строителство. Общо-взето става въпрос за 
индивидуално застрояване с еднофамилни жилищни сгради. Няма 



възможност за големи жилищни структури, но ако има голям урегулиран 
поземлен имот, може да се появи примерно някаква многофамилна сграда 
от типа на не повече от 1000 квадрата максимум, това е само в големи 
урегулирани поземлени имоти. Тепърва ще има процедура по промяна на 
предназначението на земята след приемането на плана от комисията. 
Другото, което е важно е, че тази територия е заключена между 
комуникации от първостепенната улична мрежа на Общината. Това са 
алтернативния път, който трябва да заобиколи „Виница“ от южната страна 
може да се види в Общия устройствен план, урегулирането на голямо 
кръстовище, което да е между този път и пътя между „Виница“ и „Св. св. 
Константин и Елена“ и продължаването на този път в посока гумения 
завой. Планът е по чл. 16 и отново ще бъде без средства на Общината, ще 
се отнеме частта от имота необходима за улична инфраструктура. Това е 
устройствената зона с най-ниски параметри в Общия устройствен план 
заложени. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други въпроси, колеги, имате ли? Не виждам. Режим 

на гласуване. 
 
734-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1, чл. 124а, ал. 5 и 
ал. 7, чл. 12, чл. 16, ал. 1, при условията на чл. 103, ал. 6 и задание по чл. 
125 от Закона за устройство на територията, при съобразяване с влезлия в 
сила План за улична регулация на селищно образувание  „Траката, Горна 
Трака, Ваялар“ одобрен с Решение № 551-6(10)/26,27.07.2011 г. на 
Общински съвет – Варна, при спазване на действащата нормативна уредба 
за устройство на територията, Общия устройствен план на Община Варна с 
Правилата и нормативите за прилагането му, Специфични правила и 
нормативи към окончателния проект за Общ устройствен план на Община 
Варна, при запазване на ценната едроразмерна растителност и по доклад на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ224738ПР_011ВН/04.07.2017 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – План за 
регулация и застрояване за УПИ XVI-20, „за жил. строителство“, УПИ XVII-19, 
„за жил. строителство“, УПИ XVIII-18, „за жил. строителство“, УПИ XIX-17, „за жил. 
строителство“, УПИ ХХ-21, „за жил. строителство“ и УПИ XXI-16, „за жил. 
строителство“, кв. 50а, по плана на кв. Виница; УПИ I-10, „за жил. строителство“, 
УПИ II-12, „за жил. строителство“, УПИ III-24, „за жил. строителство“, УПИ IV-15, 
„жил. строителство“, УПИ V-26, „за жил. строителство“, УПИ VI-25, „за жил. 
строителство“, УПИ VII-7, „за жил. строителство“, УПИ VIII-28, „за жил. 
строителство“, УПИ IX-33, „за жил. строителство“, УПИ Х-9, „за общ. обслужване“, 
УПИ XI-8 „за жил. строителство“, кв. 95; УПИ II-29, 1276, „за жил. строителство“, 



УПИ III-30, 1361, „за жил. строителство“, УПИ IV-31 „за жил. строителство“, УПИ 
V-27 „за жил. строителство“, УПИ VI-5 „за жил. строителство“, УПИ VII-28 „за жил. 
строителство“, УПИ VIII-7 „за жил. строителство“, кв. 227; УПИ XXXVI „за 
трафопост“, кв. 168 улична регулация от о.т. 31 до о.т. 29, от о.т. 1621 до о.т. 
35, от о.т. 653 до о.т. 28 и от о.т. 450 до о.т. 31 по плана на селищно 
образувание „Ваялар“, селищно образувание „Траката“, селищно 
образувание „Горна Трака“, гр. Варна. 

На основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, 
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
обнародването на горното решение в „Държавен вестник“ в седемдневен 
срок от приемането му. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението 
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез 
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна. 

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 3; въздържали се – 6; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Димитър КАРБОВ 
Седмото предложение: 
 
735-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 
1 и ал. 7, във връзка с чл. 124б от Закона за устройство на територията и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ009913ВН_005ВН/04.07.2017 г., Общински съвет – Варна разрешава 
изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект 
„Базова станция, в ПИ-30497.38.21, землище с. Звездица, Община Варна“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 

 Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 

Димитър КАРБОВ 
Осмото решение. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, §124 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 
за устройство на територията (обн. ДВ бр. 82/2012 г.) във връзка с чл. 129, 



ал. 3 от Закона за устройство на територията (в редакцията на текста преди 
измененията, обнародвани в ДВ бр. 82/2012 г.) и по доклад на кмета на 
Община Варна с рег. № РД16026977ВН_030ВН/06.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Съгласува окончателен проект за Подробен устройствен план – 
План за регулация и застрояване на кк „Св. св. Константин и Елена“, в 
граници: кк „Слънчев ден“, Черно море, резиденция „Евксиноград“ и път I-
9 (Варна - “Златни пясъци“) и план-схемите към него. 

2. Съгласува специфичните правила и нормативи към проекта за 
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на кк „Св. 
св. Константин и Елена“, в граници: курортен комплекс „Слънчев ден“, 
Черно море, резиденция „Евксиноград“ и път I-9 (Варна - „Златни 
пясъци“). 

3. Предлага на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството да направи предложение до Националния експертен 
съвет по устройство на територията и регионална политика за приемане на 
специфичните правила и нормативи на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за 
устройство на територията. 

4. Предлага на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството да одобри проекта за Подробен устройствен план – 
План за регулация и застрояване на кк “Св. св. Константин и Елена“ в 
граници: кк „Слънчев ден“, Черно море, резиденция „Евксиноград“ и път I-
9 (Варна – „Златни пясъци“), заедно с план-схемите и специфичните 
правила и нормативи към него. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Вичев, заповядайте. 
 
Януарий ВИЧЕВ 
По същия въпрос – да се даде някакво разяснение, тъй като тук е 

доста пренатоварен самият микрорайон,  там е толкова застроено, какво 
точно ще се прави, каква е идеята, ако може да разясним? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще дам възможност на г-н Бузев да даде кратко разяснение, въпреки 

че подробно такова бе дадено на комисията по „Архитектура“, графична 
част и т.н. Каня Ви на следващи заседания да присъствате, изключително 
подробни обяснения дават на място, където могат да се задават, да … Г-н 
Бузев, заповядайте. 

 
 
 



Виктор БУЗЕВ 
Г-н председател, уважаеми дами и господа, става въпрос за курорт с 

национално значение „Св. св. Константин и Елена“, Подробен устройствен 
план, който започва разработването му на 17.03.2003 г., като е одобрено 
задание от кмета на Община Варна и след това с писмо от 18.04.2003 г. 
Министерството на регионалното развитие не възразява да се възложи 
изработване на ПУП на курорта с национално значение. След това има 
подписан договор между Община Варна, „Св.св. Константин и Елена“ като 
възложител и фирма за изпълнител.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Казвайте параметрите направо … 
 
Виктор БУЗЕВ 
Ами параметрите са, става въпрос за курортна … в Общия 

устройствен план е заложено, като курорт с устройствена зона ОК. Планът 
е преработван след 2008 г. във връзка с влизането в сила на Закона за 
Черноморското крайбрежие, като параметрите на застрояване са 
съобразени с този закон. Максималните параметри на застрояване, които 
са в плана, е коефициент на интензивност 1,5, което означава примерно, че 
при 1000 кв.м може да направите 1500 метра разгъната застроена площ. 
Плътността на застрояване е 30 % и максималната етажност е 15 м кота 
корниз или пететажни. Това са параметрите, които са заложени в плана. 
Съобразявани в дългото време на процедиране, това вече е 14-та година 
откакто се прави този план и е съобразяван с всякакви изменения в 
законодателството и влизането на нови закони, които са влизали в сила и 
смятаме, че към момента плана отговаря на българското законодателство. 
Това, което е направено е да се направи анализ на самия проект, да се 
направи анализ на съществуващите изградени и експлоатирани почивни 
станции, хотели. Собствениците чрез многото обсъждания са имали достъп 
до плана, отразявани са забележки няколкократно. Това, което се 
предвижда е стари амортизирани хотели да бъдат премахвани и на тяхно 
място да се изграждат нови такива в тези параметри, в които Ви казах 
максимално 5-етажни. Също така тези, които са изградени сравнително 
скоро се запазват с този план. Другото, което този план е постигнал е че 
вследствие на така изисквания от експертните съвети е направено 
картиране на абсолютно цялата едроразмерна растителност, която е в 
публичните пространства в курорта. Това е изключително полезно, тъй 
като всяко дърво общо-взето е с координати географски, с описание на 
вида и в каква годност е, колко още живот му остават, фито-санитарна 
експертиза има направена. Това смятам, че е полезно. Другото, което 
планът показва е, че петната на застрояване не са в целия имот, а са 



концентрирани на места, където всъщност няма едроразмерна 
растителност или на местата, на които са тези хотели, които са стари и 
амортизирани ще се премахват. Новите са на същите места, пак с цел да се 
запази максимално зеленината на курорта. Планът предвижда също така и 
Общия устройствен план, и този Подробен устройствен план предвижда 
възможността за изграждане на изкуствен остров. Това го дава, като 
възможност и Закона за Черноморското крайбрежие в акваторията 200-
метровата от брега. Такова петно, което е свързано и с брегоукрепване, 
защото това е мярка и брегоукрепителна, и се намира точно така, като 
ориентир срещу „Жолио Кюри“, което е домът, директно насреща към 
плажа. Предвижда и потвърждава започнатите преди повече от 15 години 
това пристанище, Яхтеното пристанище срещу „Гранд хотел“-а. Алейната 
мрежа е потвърдена, на много от местата преобладаващо алейната мрежа е 
с усилена настилка да може да превежда специализиран транспорт било то 
линейка, пожарна и достъп до отделните обекти. И другото важно, което е  
в Специфичните им правила, че се забраняват високи и плътни огради, 
което е изключително важно, за да се запази простора и възприятието на 
зелената система на комплекса. Плажовете са си потвърдени, последно 
това което е, тъй като има изменение и в Кадастралната карта през 
годините 2007 г. се появи кадастралната карта. Всичко това е компилирано 
и събрано в този проект, който в момента се предлага за гласуване. Ако по 
някакви други въпроси мога да съм ви полезен … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Атанасов, заповядайте. Д-р Митковски след г-н 

Атанасов. Г-н Атанасов, само ако е във връзка с предложението, което 
направихте по време на комисията, там го проверихме, така или иначе е 
изискване на закона, не е необходимо допълнително да се … 

 
Христо АТАНАСОВ 
Да го кажа или … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, кажете го, извинявам се. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, на комисията 

изкоментирахме дали в самото решение, тъй като има една препоръка от 
ЕСУТ със забележката по отношение на УПИ 15 136, УПИ 16 136 и 144, 
която я разчита 34. Линията за застрояване да се съобрази съгласно чл. 31, 
ал. 6 от ЗУТ спрямо линията на морския плаж. Доколкото разбрах, защото 



до сесия беше идеята да бъде уточнено, това е уточнено и не е изисквано 
да бъде вписано в решението, благодаря за което. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Митковски. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги, радвам се, че най-после в този 

така спорен терен се приема някакъв ред, се приема Подробен устройствен 
план. За съжаление той през годините е така вече предварително малко 
опорочен, защото са изградени по някакви начини точно по граничната 
зона от Евксиноград по посока на „Св. св. Константин и Елена“ горе по 
протежение на пътя за Златни пясъци едни огромни сгради. Едната е офис-
сграда, бившата където се помещаваше ЕОН навремето, сега е празна. До 
нея две също много големи жилищни сгради, които не отговарят на тези 
нови изисквания, които са поставени в това. За съжаление това са 
реалностите. Тези огромни жилищни сгради закриват целия пейзаж на 
огромна част на имоти, които се намират над пътя за Златни пясъци, така 
че въпреки това съм благодарен, че това нещо най-после го прави Община 
Варна. И един въпрос, който е разбира се, малко по-страничен за съседния 
голям терен, този който е над пътя за Златни пясъци, който също е много 
гъсто жилищно населен и който е без канализация. Има ли идея Община 
Варна там кога ще се изгради най-после канализация? Има изградена 
някаква инфраструктура, която е предимно за сметка на собствениците. 
Има изградено и улично осветление благодарение на това, че един бивш 
заместник-кмет по „Финанси“ си купи там имот, премести се там, та 
изгради нещо. Предполагам, че архитектът на Варна знае за какво става 
дума. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Г-н Бузев, моля за кратък отговор. 
 
Виктор БУЗЕВ 
Само като уточнение. Тъй като доста дълъг процес на одобряване на 

плана, Закона за устройство на територията дава възможност в чл. 133 да 
се правят план-извадки по време на изработването на плана. Тези големи 
структури, за които Вие говорите се случиха точно по този начин и то 
преди влизане в сила на Закона за Черноморското крайбрежие, който 
наложи тези ограничения до 15 метра корниз. Но те са вече факт, както и 
Вие казахте. Тепърва това, което ще се случва ще е в тези параметри, които 
аз казах. От горната страна имате предвид вилната зона, нали? Значи, там 
има действащо градоустройство с приложени схеми към план за улична 



регулация с приложени схеми за водоснабдяване, канализация, 
електрификация, газификация и т.н. В момента сме в процес по 
изработване на рамка, в която да видим колко имота има за отчуждаване 
по протежението на ул. „Осма“, тъй като тя е един от най-сериозните 
гръбнаци, алтернатива на пътя Варна –Златни пясъци и Винишкия път, тъй 
като друга явно не съществува. И надявам се наистина до края на годината 
да можем в техническа фаза да завършим проектирането, за да направим 
този наистина гръбнак, към който да могат да се закачат, както Вие 
казахте, частни инициативи в малки канализационни клонове, като идеята 
е в крайна сметка да бъде заустено в трасето на пречиствателната, 
помпената станция, която е до Ботаническа градина, която тласка 
тласкателя горе към Виница да се включи към голямата канализационна 
мрежа. В тази посока се мисли, но наистина отчуждаванията като цяло са 
сериозна тежест. Надявам се да намерим наистина най-рационалното 
решение, за да можем да изградим тази инфраструктура в района. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Други мнения и съображения, колеги?  
 
Димитър КАРБОВ 
Може ли да ми позволите, г-н Балабанов, само да кажа две думи в 

заключение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, г-н Карбов. 
 
Димитър КАРБОВ 
Наред с иновативните технологии, които са заложени в Подробния 

устройствен план, като изкуствения остров, като подводния ресторант, 
който се предвижда да бъде изграден в яхтения пристан, яхтеното 
пристанище. Чест прави на проектантите, че са заложили в Подробния 
устройствен план запазването на уникалната растителност, която 
притежава кк „Св. св. Константин и Елена“, както и запазването на ниски 
нива на застрояване. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Режим на гласуване.  
Става въпрос за съгласувателен режим, беше прочетен проекта за 

решение, окончателното приемане се извършва от Националния експертен 
съвет. 
 



736-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, §124 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 
за устройство на територията (обн. ДВ бр. 82/2012 г.) във връзка с чл. 129, 
ал. 3 от Закона за устройство на територията (в редакцията на текста преди 
измененията, обнародвани в ДВ бр. 82/2012 г.) и по доклад на кмета на 
Община Варна с рег. № РД16026977ВН_030ВН/06.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Съгласува окончателен проект за Подробен устройствен план – 
План за регулация и застрояване на кк „Св. св. Константин и Елена“, в 
граници: кк „Слънчев ден“, Черно море, резиденция „Евксиноград“ и път I-
9 (Варна - “Златни пясъци“) и план-схемите към него. 

2. Съгласува специфичните правила и нормативи към проекта за 
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на кк „Св. 
св. Константин и Елена“, в граници: курортен комплекс „Слънчев ден“, 
Черно море, резиденция „Евксиноград“ и път I-9 (Варна - „Златни 
пясъци“). 

3. Предлага на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството да направи предложение до Националния експертен 
съвет по устройство на територията и регионална политика за приемане на 
специфичните правила и нормативи на основание чл. 13, ал. 3 от Закона за 
устройство на територията. 

4. Предлага на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството да одобри проекта за Подробен устройствен план – 
План за регулация и застрояване на кк “Св. св. Константин и Елена“ в 
граници: кк „Слънчев ден“, Черно море, резиденция „Евксиноград“ и път I-
9 (Варна – „Златни пясъци“), заедно с план-схемите и специфичните 
правила и нормативи към него. 

 
 Резултати от гласуването: за – 35; против – 1; въздържали се – 6; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Карбов, заповядайте. 
 
Димитър КАРБОВ 
И точка девет, която е последната точка. 
 
737-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, решение по т. 28 от Протокол 
№ 7/28.02.2017г. на ЕСУТ при Община Варна, чл. 124а, ал. 1, при 
условията на чл. 59, ал. 1, във връзка с чл. 109, ал. 3, т. 7 и задание по чл. 



125 от Закона за устройство на територията, при съобразяване със Закона 
за земеделските земи, Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на 
енергийните обекти, Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието 
на устройствените планове, в съответствие с Общия устройствен план на 
Община Варна с Правилата и нормативите за прилагането му и 
Специфичните правила и нормативи към окончателния проект на Общ 
устройствен план на Община Варна и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № АУ014480АС_011ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна допуска изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен 
план за обект: Външно ел. захранване за приемно предавателна станция за 
GSM/UMTS №VA4055_A в ПИ 10135.5069.6, местност „Патрабана“  по 
КК на гр. Варна, при спазване на действащата нормативна уредба за 
устройство на територията и запазване на ценната едроразмерна 
растителност. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 

 Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 6; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 

Благодаря на г-н Карбов. Преминаваме към четвърта точка от 
дневния ред.  



IV. 
 
По точка четвърта от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Наука и образование“ относно: 
(1) – приемане на  Наредба за условията и реда за организиране и 

финансиране на съботно-неделните и сезонни услуги по отглеждане на 
децата в общинските детски градини на територията на Община 
Варна. 

(2) – даване на съгласие за преместване на деца и ученици от 
училища, включени като обекти в проект „Модернизация на 
образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по 
Оперативна програма  „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. 

(3) – даване на съгласие за преместване на деца и ученици от 
Основно училище „Антон Страшимиров“ и Професионална гимназия по 
икономика „Д-р Иван Богоров“, включени като обект в проект 
„Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура 
на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване 
"Николай Хайтов" и на Професионална гимназия по икономика „Д-р 
Иван Богоров“ гр. Варна“ на Оперативна програма „Региони в растеж" 
2014 - 2020 г. 
 

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

Славчо СЛАВОВ 
Благодаря Ви. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

738-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 
1, т. 3  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и 
чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД17011758ВН/19.06.2017 
г., Общински съвет – Варна приема Наредба за условията и реда за 
организиране и финансиране на съботно - неделните и сезонни услуги 
по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията 
на Община Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги. Няма. Режим на гласуване. 



 Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 

За протокола Янко Станев – „за“. 

Славчо СЛАВОВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 256 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД16026510ВН-041ВН/19.06.2017 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за преместване на деца и ученици от 
образователните институции, обекти на интервенция по проект 
„Модернизация на образователната инфраструктура на територията на 
град Варна“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Варна“, част от 
процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ на Оперативна програма  
„Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., в други училища на територията на 
Община Варна по време на изпълнение на предвидените строително-
монтажни дейности по проекта с цел да се обезпечи  сигурността им и да 
се осигури непрекъснат учебен процес, както следва: 

- І-во Основно училище, гр. Варна в СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна; 
- СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна" в І-во Основно училище, гр. Варна; 
- VII СУ "Найден Геров", гр. Варна в сградите на Професионална 

гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна, ОУ „Черноризец Храбър“, 
I Езикова гимназия и IV Езикова гимназия; 

 
В зависимост от възрастовата група на децата ще бъдат разпределени 

в съответните училища.  
 
- ОУ„Константин Арабаджиев”, гр. Варна, филиална сграда в ОУ 

„Константин Арабаджиев”, гр. Варна – основна сграда. 
Общински съвет – Варна задължава директорите на училищата в 

едноседмичен срок от преместването да уредят договорно 
взаимоотношенията си по ползването и пребиваването в сградите с 
директорите на приемащите образователни институции. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, мнения и съображения? Режим на гласуване. 
 



739-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, и чл. 256 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД16026510ВН-041ВН/19.06.2017 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за преместване на деца и ученици от 
образователните институции, обекти на интервенция по проект 
„Модернизация на образователната инфраструктура на територията на 
град Варна“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 - Варна“, част от 
процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ на Оперативна програма  
„Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., в други училища на територията на 
Община Варна по време на изпълнение на предвидените строително-
монтажни дейности по проекта с цел да се обезпечи  сигурността им и да се 
осигури непрекъснат учебен процес, както следва: 

- І-во Основно училище, гр. Варна в СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна; 
- СУ „П. Кр. Яворов“, гр. Варна" в І-во Основно училище, гр. Варна; 
- VII СУ "Найден Геров", гр. Варна в сградите на Професионална 

гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна, ОУ „Черноризец Храбър“, I 
Езикова гимназия и IV Езикова гимназия; 

- ОУ„Константин Арабаджиев”, гр. Варна, филиална сграда в ОУ 
„Константин Арабаджиев”, гр. Варна – основна сграда. 

Общински съвет – Варна задължава директорите на училищата в 
едноседмичен срок от преместването да уредят договорно 
взаимоотношенията си по ползването и пребиваването в сградите с 
директорите на приемащите образователни институции. 

 
 Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 
  

Заповядайте, г-н Славов. 
 

Славчо СЛАВОВ 
Благодаря Ви. 
 
740-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 256 от Закона за 
предучилищното и училищно образование, по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17013238ВН/10.07.2017 г и съобразно 
предложенията на директорите на образователните институции, Общински 
съвет – Варна дава съгласие за преместване на децата и учениците от 



образователните институции, обекти на интервенция по проект 
„Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на 
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване 
„Николай Хайтов“ гр. Варна и на Професионална гимназия по 
икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна“ по процедура на директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 
„Подкрепа за професионалните училища в Република България“, 
Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“ на 
Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 г. в други институции 
на територията на Община Варна по време на изпълнение на предвидените 
строително-монтажни дейности по проекта с цел да се обезпечи  
сигурността им и да се осигури непрекъснат учебен процес, както следва: 

- ОУ „Антон Страшимиров“ – в ОУ „Н. Вапцаров“ и СУ „Н. 
Бозвели“; 

- Професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров“ – в 
Български морски квалификационен център – Варна. 

Общински съвет – Варна задължава директорите на училищата в 
едноседмичен срок от преместването да уредят договорно 
взаимоотношенията си по ползването и пребиваването в сградите с 
директорите на приемащите институции. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на 

гласуване. 
 

 Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 

Преминаваме към пета точка от дневния ред. 
 

  



V. 
 

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

„Култура и духовно развитие“ относно: 
(1) – приемане на Доклади за осъществените читалищни дейности 

и разходваните средства от бюджета на Община Варна за 2016 г. и на 
Годишна програма за развитие на читалищната дейност на 
територията на Община Варна за 2017 г. 

(2) – обявяване на 15 август 2017 г. за празничен и неприсъствен 
ден на територията на Община Варна по случай празника на града. 

 
Докл.: Славчо Славов – общински съветник 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Славов ще докладва предвид отсъствието на председателя на 

комисията. Заповядайте, г-н Славов. 
 
Славчо СЛАВОВ 
Да, благодаря Ви. 
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

741-5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 26А, ал. 2 и ал. 5 от 
Закона за народните читалища и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17012417ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна 
приема Докладите на народните читалища на територията на Община 
Варна по показатели за дейност, предоставената субсидия от държавния 
бюджет за 2016 г. и Годишна програма за развитие на читалищната 
дейност на територията на Община Варна за 2017 г., съгласно приложения 
към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 
 

 Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 

Заповядайте. 



Славчо СЛАВОВ 
Благодаря Ви. 
 
742-5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и  по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17010692ВН-002ВН/04.07.2017 г. и във връзка с 
писмо от Областен управител на област с административен център Варна с 
рег. № РД17010692ВН-001ВН/12.06.2017 г., Общински съвет – Варна 
обявява деня 15 август за празничен и неприсъствен ден на 
територията на Община Варна. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 
 

 Резултати от гласуването: за – 40; против – 1; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 

Благодаря на г-н Славов. 
Преминаваме към шеста точка от дневния ред. 

  



VІ. 
 

По точка шеста от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

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

молби на граждани за лечение. 
(2) – отпускане на финансови средства за дейности и изследвания по 

асистирана репродукция.  
(3) – приемане на доклади за самооценка за провеждане на 

последваща акредитация на „Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение – Варна“ ЕООД. 

 
    Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК 

„Здравеопазване“ 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, доц. Цветкова. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Проект за решение на двадесетото заседание на Общински съвет – 

Варна, ПК „Здравеопазване“.  
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с решение на Общински съвет – Варна № 599-4(15)/30.01.2017 г., и 
на база здравен статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови 
средства за лечение на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение.  

Преди само да пристъпим към гласуване искам да направя едно 
уточнение в Приложение 1, позиция 28, лицето Юмер Аджеб Алиосман му 
е отпусната финансова помощ в размер на 200 лв., но поради променен 
здравен статус финансовата помощ се променя от 200 на 1500 лв. 
Заболяването е онкозаболяване, на всички пациенти които са подали молба 
за финансово подпомагане за лечение с такъв тип заболявания, ВВК 
гласува парични средства в размер на 1500 лв. И още едно уточнение, под 
№ 61 Васил Николов Бакалов размера на отпуснатата помощ, има 
техническа грешка, от 200 е на 1500 лв. Това са промените. С така 
изчетените промени … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 



743-6. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 
52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 599-4(15)30.01.2017 
г., и на база здравен статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови 
средства за лечение на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение.  

 
 Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 

Заповядайте. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
 
744-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и на база здравен 
статус, Общински съвет – Варна не отпуска финансови средства за 
лечение на лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 
 

 Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 

Антоанета ЦВЕТКОВА 
 
745-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1,    т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 599-
4(15)30.01.2017 г., и на база здравен статус, Общински съвет – Варна 
отпуска финансови средства за дейности и изследвания по асистирана 
репродукция, посочени в приложение към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 

 
 Резултати от гласуването: за – 42; против – 1; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
 
 



Антоанета ЦВЕТКОВА 
 
746-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 86 от Закона за лечебните 
заведения във връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 18/20.06.2005 год. 
за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните 
заведения и по докладна записка от Емилиян Зафиров – и.д. управител на 
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна“ 
ЕООД с рег. № ОС170000508ВН/22.06.2017 г., Общински съвет – Варна 
приема докладите за самооценка за провеждане на последваща 
акредитация на  „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна“ ЕООД, съгласно приложения към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 

 Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 

Благодаря, доц. Цветкова. 
Преминаваме към точка седма от дневния ред. 
 

  



VІІ. 
 

По точка седма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Младежки дейности и спорт“ относно: 
(1) – приемане на Правилник за организацията и дейността на 

Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към 
Община Варна. 

(2) – одобряване на текст на договор за финансиране между Община 
Варна и Сдружение „Варна-Европейска младежка столица” с предмет – 
организиране и провеждане на Младежки фестивал „Фън сити +” по 
Програма „Варна - Европейска младежка столица 2017”. 

 
    Докл.: Мартин Байчев – Председател на ПК „МДС“ 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Байчев, заповядайте. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Г-н председател, уважаеми дами и господа, две точки, касаещи 

младежки дейности. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

747-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 59 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17012887ВН/04.07.2017г., Общински съвет – 
Варна приема Правилник за организацията и дейността на Общински 
консултативен съвет по въпросите за младежта към община Варна, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Режим на гласуване. 
 

 Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 

За протокола Мартин Байчев – „за“. 

Заповядайте. 

 



Мартин БАЙЧЕВ 
748-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и чл. 59 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
кмета на Община Варна с рег. № РД17012320ВН/26.06.2017 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Одобрява текста на договор за финансиране между Община Варна 
и Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

2. Възлага на кмета на Община Варна да подпише Договор със 
Сдружение „Варна – Европейска младежка столица“ за финансиране 
организирането и провеждането на Младежки фестивал „Фън сити +“ в 
размер на 110 000 (сто и десет хиляди) лева осигурени от бюджета на 
Община Варна за 2017 г., дейност 369 „Други дейности за младежта“, §45, 
функция „Образование“. 

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

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 

 Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 7, предложението се приема. 

 
Благодаря, г-н Байчев. 
Преминаваме към точка осма от дневния ред. 



VІІІ. 
 

По точка осма от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно: 
(1) – одобряване на Доклад за изпълнението на Интегрирания 

план за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2020 г., 
за периода до 31.12.2016 г.  

(2) – даване на съгласие за участие на община Варна, като партньор в 
проект „Общуване без граници“ по процедура „Образователна 
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или 
получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, одобряване текст на Споразумение 
за партньорство и упълномощаване кмета на община Варна да го подпише. 

(3) – вземане на решение във връзка с реализиране на проект 
„Въвеждане на инструменти за образователната интеграция и 
реинтеграция в Община Варна“. 

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

        
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

749-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 31, т. 1 от Закона за 
регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на 
закона за регионалното развитие, т. 3.3.3 от Методическите насоки за 
разработване и прилагане на Интегрирания план за градско възстановяване 
и развитие и по предложение на кмета на община Варна с рег. № 
РД17013428ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна одобрява Доклад за 
хода на изпълнението на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие – град Варна 2014-2020 г. и за постигнатите 
междинни резултати по проекти до 31.12.2016 г., съгласно приложение към 
настоящото решение. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Режим на гласуване. 
 

 Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 

Николай ГЕОРГИЕВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12, т. 23 и чл. 59-61 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и по предложение 
на кмета на Община Варна с рег. № РД17000580ВН/13.01.2017 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие Община Варна да участва като партньор в 
Проект №: BG05M2OP001-3.002-0209 „Общуване без граници“ по 
процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите 
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“. 

1.1. Общински съвет – Варна одобрява текста на проекта за 
Споразумение за партньорство по Проект №: BG05M2OP001-3.002-0209 
„Общуване без граници“ по процедура „Образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 
международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, приложено към настоящото решение. 

1.2. В изпълнение на горното решение, Общински съвет – Варна, 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 
партньорство по Проект №: BG05M2OP001-3.002-0209 „Общуване без 
граници“ по процедура „Образователна интеграция на учениците от 
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 
закрила“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“.  

1.3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
кратките срокове за представяне на документите пред Управляващия орган 
за сключване на Договор за безвъзмездна финансова помощ.  
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Колега, заповядайте, Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Искам да направя забележката, която винаги съм правил в такива 

моменти и тя е, че съгласно Конституцията на страната, в България 
етнически малцинства няма. Термина, който е международно правно 



закрепен, тъй като ние сме подписали Конвенция за защита на 
малцинствата, с уточнението, че в България малцинства няма нито 
етнически, нито национални. Термина, който трябва да се използва е 
„етнически групи“. Другото нещо, което е, когато говорим за интеграция, 
говорим за интеграция пак според нашето законодателство на две 
категории население. Едната категория са хора, които са дошли в България 
и са започнали да живеят тук години след като са се родили на друго 
място, т.е. не са български граждани по рождение. Другата група от 
населението, която има нужда от интеграция са хора, които имат 
двигателни проблеми. И за целта има и съответното законодателство. Не 
виждам тук нито едната, нито другата категория. Всеки път говорим едно и 
също, нещата си вървят по инерция. Няма малцинства и те нямат нужда от 
интеграция. Не може човек, който е роден в България, да има нужда от 
интеграция. Вие, г-н Балабанов, аз и всеки един тук, присъстващ в тази 
зала няма нужда от интеграция. Няма нужда някой да дава пари на нашите 
родители или на нас да си обучаваме децата да бъдат български граждани, 
нали така? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Факт, напълно съм съгласен. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Значи, аз ще гласувам „против“. Хубаво е тези неща да се 

коментират, казвам го не заради друго, а заради това да се чуе тук на 
микрофона. Естествено, че мнозинството ще го гласува това нещо, но … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, нали знаете, че не ги определяме ние заглавията на 

процедурите и на проектите? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Ами тогава чисто и просто ако разсъждаваме по този начин не трябва 

да допускаме… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не сме ги кръстили ние … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Да, да, знам, но това не означава, че не трябва да имаме мнение, нали 

така? Все пак живеем в демократична държава 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз за това казвам, че сте прав и се съгласявам с Вашето мнение. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Ами ако аз бях на Ваше място, може би това нещо нямаше въобще да 

го пусна в дневния ред. Но пак казвам, мнозинството решава. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А, не съм го пуснал сам. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така … Това не е лично мнение. Това са пак повтарям 

международно-правни термини, терминологии … напротив, чел съм ги …  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, нека не изпадаме в диалогов режим … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Д-р Станев, тук говорите в тема, в която ще изглеждате глупаво, ако 

тръгнете да говорите с мен, моля Ви ...  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Костадинов … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не говорим за неща, които Вие разбирате, говорим за неща, които не 

разбирате. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Д-р Станев … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Д-р Станев, на Вас Ви писна от давалери … притеснен съм, добре. 

Каквото имах да кажа, го казах. Ще гласувам „против“, но смятам че това 
не е нещо, което може да се толерира. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е Ваше право. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Разбира се, че е мое право. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Други мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 

 
750-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12, т. 23 и чл. 59-61 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД17000580ВН/13.01.2017 
г., Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да участва като 
партньор в Проект №: BG05M2OP001-3.002-0209 „Общуване без 
граници“ по процедура „Образователна интеграция на учениците от 
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 
закрила“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“. 

1. Общински съвет – Варна одобрява текста на проекта за 
Споразумение за партньорство по Проект №: BG05M2OP001-3.002-0209 
„Общуване без граници“ по процедура „Образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 
международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, приложено към настоящото решение. 

2. В изпълнение на горното решение, Общински съвет – Варна, 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 
партньорство по Проект №: BG05M2OP001-3.002-0209 „Общуване без 
граници“ по процедура „Образователна интеграция на учениците от 
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 
закрила“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“.  

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
кратките срокове за представяне на документите пред Управляващия орган 
за сключване на Договор за безвъзмездна финансова помощ.  

 
 Резултати от гласуването: за – 29; против – 3; въздържали се – 5; 
отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Георгиев, заповядайте. 
 
Николай ГЕОРГИЕВ 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59-61 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД16017258ВН/01.08.2016 г., Общински 
съвет – Варна реши: 



1. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство по 
проектно предложение „Въвеждане на инструменти за образователната 
интеграция и реинтеграция в Община Варна“ по процедура за подбор на 
проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от 
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 
закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 2014 г. – 2020 г. 

2. В изпълнение на горното решение, Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 
партньорство между Община Варна, Сдружение „Форум гражданско 
общество“, съгласно приложение към настоящото решение, във връзка с 
реализацията на проект „Въвеждане на инструменти за образователната 
интеграция и реинтеграция в Община Варна“ по процедура за подбор на 
проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от 
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 
закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 2014 г. – 2020 г., в рамките на окончателно одобрения от 
Управляващия орган бюджет на проектното предложение и 
разпределението му между водещата и партньорските организации. 

3. Общински съвет – Варна дава съгласие след одобрение на 
проектно предложение „Въвеждане на инструменти за образователната 
интеграция и реинтеграция в Община Варна“ по процедура за подбор на 
проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от 
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 
закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 2014 г. – 2020 г. и подписване на договор за безвъзмездна 
финансова помощ, Община Варна да осигури средства за мостово 
финансиране от общинския бюджет за съответната година в съответствие с 
графика за изпълнение на дейностите, преди възстановяване на средствата 
от Управляващия орган на програмата. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, предполагам, че в предвид факта, че двете и предходното 

решение са свързани и са по една и съща процедура, предполагам, че и тук 
е необходимо предварително изпълнение и в този смисъл го предлагам, 
тъй като виждам, че е изпуснато в текста. По една и съща процедура са, би 
следвало …  

Колеги, правя предложение за предварително изпълнение по смисъла 
на чл. 60, ал. 1 от АПК, тъй като са свързани двата проекта по една и съща 



програма, по една и съща процедура. Просто е изпуснато в текста. Има ли 
мнения и съображения по така направеното от мен процедурно 
предложение? Режим на гласуване на предложението, което направих. 

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 3; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
За протокола Димитър Карбов – „за“. 

По същество, по изчетеното от председателя на комисията 
предложение имате ли мнения и съображения? Не виждам. Режим на 
гласуване на предложението в цялост, ведно с допълнението, което 
направихме. 

 
751-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 59-61 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД16017258ВН/01.08.2016 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Одобрява текста на проекта за Споразумение за партньорство 
по проектно предложение „Въвеждане на инструменти за 
образователната интеграция и реинтеграция в Община Варна“ по 
процедура за подбор на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 
международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014 г. – 2020 г. 

2. В изпълнение на горното решение, Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 
партньорство между Община Варна, Сдружение „Форум гражданско 
общество“, съгласно приложение към настоящото решение, във връзка с 
реализацията на проект „Въвеждане на инструменти за образователната 
интеграция и реинтеграция в Община Варна“ по процедура за подбор 
на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от 
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 
закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 2014 г. – 2020 г., в рамките на окончателно одобрения от 
Управляващия орган бюджет на проектното предложение и 
разпределението му между водещата и партньорските организации. 

3. Общински съвет – Варна дава съгласие след одобрение на 
проектно предложение „Въвеждане на инструменти за 
образователната интеграция и реинтеграция в Община Варна“ по 



процедура за подбор на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 
международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ 2014 г. – 2020 г. и подписване на договор за 
безвъзмездна финансова помощ, Община Варна да осигури средства за 
мостово финансиране от общинския бюджет за съответната година в 
съответствие с графика за изпълнение на дейностите, преди 
възстановяване на средствата от Управляващия орган на програмата. 

4. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
кратките срокове за представяне на документите пред Управляващия орган 
за сключване на Договор за безвъзмездна финансова помощ.  

 
 Резултати от гласуването: за – 31; против – 3; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 

За протокола Димитър Карбов  – „за“. 

Колеги, обявявам почивка до 13:40 ч. 

  



Следобедно заседание – начало от 13:40 до 17:00 ч. 
 
 
Присъстват 42 общински съветника, отсъстват: 
 
Антон АПОСТОЛОВ 
Антраник ШАКАРИЯН 
Григор ГРИГОРОВ 
Данаил ПАПАЗОВ 
Даниела ДИМОВА 
Кирил ГЕОРГИЕВ 
Людмила КОЛЕВА-МАРИНОВА 
Петър ЛИПЧЕВ 
Чавдар ТРИФОНОВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка девета от дневния ред. 

  



ІХ. 
 

По точка девета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Структури и общинска администрация“ относно: 
(1) – одобряване на нова структура на ОП „Зоопарк – Спасителен 

център“ – Варна. 
(2) – одобряване нова структура на ОП „Комплекс за детско 

хранене“. 
(3) – одобряване промени в структурата на общинските предприятия. 

 
   Докл.: Милена Димова – Председател на ВрК „СОА“ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Димова, заповядайте. 

  
Милена ДИМОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, решението по т. 1.  
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

752-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 52 от Закона за общинската 
собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17003391ВН – 001ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна одобрява 
нова структура на ОП „Зоопарк – Спасителен център“ – Варна, съгласно 
приложение към настоящото решение, като увеличава числеността за 
длъжността „Пазач на животни зоопарк“ с 2 /две/ щатни бройки. 

Разходите за фонд работна заплата и осигуровки на увеличения 
персонал са в рамките на приетия и одобрен бюджет за 2017 г. на ОП 
„Зоопарк – Спасителен център“ – Варна.   
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 
Излезте и влезте от системата. Ще повторя процедурата по 

гласуване. Готови ли сте със системата. Отново процедура по гласуване. 
 
 Резултати от гласуването: за – 29; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 20, предложението се приема. 
 



За протокола Янко Станев – „за“, Стен Лазаров – „за“, Валентин 
Станев – „за“, доц. Антоанета Цветкова – „за“. 

 
Милена ДИМОВА 
753-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52 от 
Закона за общинската собственост, по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17013040ВН/06.07.2017 г. и докладна записка от 
директора на ОП „Комплекс за детско хранене“ с рег. № 
РД16020655ВН/21.09.2016 г., Общински съвет – Варна одобрява нова 
структура на ОП „Комплекс за детско хранене“, съгласно приложение 
към настоящото решение, като трансформира длъжностите на 2 /две/ 
щатни бройки, както следва: 

- „Ръководител хранене“ – 1 /една/ щатна бройка в Специалист 
„Човешки ресурси“ – 1 /една/ щатна бройка; 

- „Касиер в счетоводство“ – 1 /една/ щатна бройка в „Счетоводител 
оперативен“ – 1 /една/ щатна бройка. 

Необходимите средства за заплати и осигурителни вноски са в 
рамките на гласуваните средства в бюджета на ОП „Комплекс за детско 
хранене“ за 2017 г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 

 
 Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 17, предложението се приема. 

 
Милена ДИМОВА 
754-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 52 от Закона за общинската 
собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД 
17013242ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна одобрява промени в 
структурата на общинските предприятия, както следва: 

1. ОП „Спорт - Варна“: 
Изменя Решение № 1396-3(29)/12.03.2014 г. на Общински съвет – 

Варна, като трансформира 1 /една/ щатна бройка от длъжност 
„Координатор“ в длъжност „Заместник-директор“.  

2. ОП „Управление на проекти и озеленяване“: 
Изменя Решение № 853-7(15)/20.02.2013 г. на Общински съвет – 

Варна, като трансформира 1 /една/ щатна бройка от длъжност 
„Озеленител“, дейност 622, в длъжност „Заместник-директор“. 



3. ОП „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на 
уличното движение“: 

Изменя Решение № 376-4(9)/28.06.2016 г. на Общински съвет – 
Варна, като трансформира 1 /една/ щатна бройка от длъжност „Контрольор 
по редовността на пътниците“ в длъжност „Заместник-директор“.  

4. ОП „Общински паркинги и синя зона“:  
Изменя Решения № 1193-7(25)/30.10.2013 г. на Общински съвет – 

Варна, като трансформира 1 /една/ щатна бройка от длъжност Ръководител 
дейност „Експлоатация на платени паркинги“ в длъжност „Заместник-
директор“. 

5. ОП „Комплекс за детско хранене“: 
Изменя Решение № 1976-7(39)/04.02.2015 г. на Общински съвет – 

Варна, като трансформира 1 /една/ щатна бройка от длъжност 
„Координатор“ в длъжност „Заместник-директор“. 

Необходимите средства за заплати и осигурителни вноски са в 
рамките на гласуваните средства в бюджета на Община Варна за 2017 г. 

Общински съвет – Варна възлага на директорите на общинските 
предприятия в едномесечен срок да извършат необходимите промени в 
правилника и структурата на съответното общинско предприятие и да ги 
предоставят на кмета на Община Варна за окончателно приемане от 
Общински съвет – Варна по реда на чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 

 
 Резултати от гласуването: за – 31; против – 1; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 17, предложението се приема. 
 

За протокола Костадин Костадинов – „за“. 
 

 Благодаря, г-жо Димова. Преминаваме към точка десета от дневния 
ред. 
  



X. 
 

 По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Собственост и стопанство“ относно: 
(1) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска 
собственост, находящи се в гр. Варна: 

- со „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3521. 
- ул. „Арабаконак“ № 15. 
- ул. „Атанас Георгиев“ № 5. 
- Западна промишлена зона, ПИ 10135.3514.497. 
- жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.1389. 
- жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.1390. 
- жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.561. 
(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

съсобственост на имоти-частна общинска собственост, находящи се в гр. 
Варна и Община Варна: 

- со „Пчелина“. ПИ 10135.3506.1143. 
- со „Пчелина“, ПИ 10135.3506.1667. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 

10135.2517.609. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 

10135.2517.5170. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 

10135.2517.5230. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 

10135.2517.1101. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, 

ПИ10135.2517.5231. 
- со „Боровец юг“, ПИ 10135.5403.1125. 
- со „Боровец юг“, ПИ 10135.5404.2214. 
- ул. „Дубровник“ № 39А. 
- ул. „Чинар“ № 30. 
- ул. „Доктор Василаки Пападопулу“ № 59. 
- жк. „Изгрев“, ПИ 10135.2551.2129. 
- ул. „Акад. Игор Курчатов“ № 29. 
- ул. „Професор Иван Шишман“ № 5. 
- ул. „Радост“ № 10. 
- со „Сотира“, ПИ 10135.2508.1486. 
- ул. „Места“ № 46. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.5079. 



- жк „Бриз“, ПИ 10135.2563.1914. 
-  со „Боровец-север“, ПИ 10135.5401.3052. 
- со „Ракитника“, ПИ 10135.5426.960. 
- со „Ракитника“, ПИ 10135.5426.3113. 
- со „Ментеше“, ПИ 10135.4501.2057. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 

10135.2517.5210. 
- со „Сотира“, ПИ 10135.2508.1469. 
- жк „Владислав Варненчик“, ПИ 10135.4504.770. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5404.2812. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.5073. 
- жк „Изгрев-1“, ПИ 10135.2552.5028. 
- со „Ракитника“, ПИ 10135.5426.2450. 
- жк „Бриз“, ул. „Д-р Любен Попов“ № 60. 
- кв. „Виница“, ул. „Цар Борис III“ № 69. 
- с. Тополи, ул. „Стоян Буйнов“ № 2. 
- с. Тополи, ПИ 72709.31.9. 
- с. Каменар, УПИ XIII-83, в кв. 9. 
- с. Константиново, УПИ XIX-47, кв. 3. 
(3) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 

управление на имоти, находящи се в гр. Варна, бул. „Република“ № 124-
А, ул. „Неофит Бозвели“ № 33, ул. „Тодор Влайков“ № 18, жк „Владислав 
Варненчик“ ПИ10135.4502.237, ул. „Михаил Колони“ № 10, бул. 
„Владислав Варненчик“ № 225, ул. „Козница“ № 1, ул. „Парижка Комуна“ 
№ 25, бул. „Владислав Варненчик“ № 80, ул. „Братя Миладинови“ № 130, 
ул. „Братя Бъкстон“ № 11 и ул. „Професор Державин“ № 12 в полза на 
учебни заведения на територията на Община Варна. 

(4) – изменение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и предоставяне 
безвъзмездно за управление на имоти, находящи се в гр. Варна, бул. 
„Мария Луиза“ № 11, бул. „Цар Освободител“ № 64 и ул. „Яне Сандански“ 
№ 1. 

(5) - изменение на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и предоставяне безвъзмездно 
за управление на имот, находящ се в гр. Варна, кк „Св.Св. Константин и 
Елена“ в полза на „Комплекс за социални услуги за възрастни хора 
„Гергана - ДСХ и ДПЛФУ“. 

(6) – изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и предоставяне безвъзмездно 
за управление на имоти, находящи се в с. Тополи - ул. „Георги Радев“ № 
18 и ул. „Александър Димитров“ № 38, и в гр. Варна - жк „Владислав 



Варненчик“ и жк „Изгрев“ в полза на „Комплекс за социални услуги за 
деца и младежи“. 

(7) - изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и предоставяне безвъзмездно 
за управление на имоти, находящи се в гр. Варна, р-н „Аспарухово“, м-ст 
„Манол чешма“ и с. Каменар, м-ст „Куванлъка“, в полза на ДП 
„Пристанищна инфраструктура“. 

(8) – даване на съгласие за продължаване срока на Договор между 
Община Варна и Сдружение с нестопанска цел „Школа по изкуствата за 
деца и младежи в неравностойно положение ДЕДАЛ“. 

(9) – изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и учредяване на безвъзмездно 
право на ползване върху имот, находящ се в с. Тополи, ул. „Д-р Атанас 
Липов“ № 11. 

(10) – вземане на решение за провеждане на публичен търг за 
отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост, находящи се в 
гр. Варна: 

-  ул. „Андрей Сахаров“ № 1, Магазин № 2 , № 3 и № 4. 
(11) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имоти-

частна общинска собственост, находящи се в гр. Варна,с. Звездица и с. 
Каменар: 

- ул. „Акад. Атанас Бешков“, ПИ 10135.2559.97. 
- с. Звездица, ул. „Еридан“ № 19. 
- с. Каменар, ул. „Липа“ № 32-34. 
- с. Каменар, ул. „Липа“ № 17. 
- с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 11. 
- с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 13. 
(12) - даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж 

върху имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150 в 
полза на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.  

(13) – одобряване на застраховател на имуществото на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. 

(14) – даване на съгласие за сключване на договор за безвъзмездно 
право на ползване, върху помещения собственост на „Диагностично 
консултативен център 3 - Варна“ ЕООД. 

(15) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2016 г., освобождаване от отговорност на 
управителя, контрольора и избиране на одитор за 2017 г. на „Дентален 
център I Варна” ЕООД.  



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

(17) – изменение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” във връзка с 
откриване на процедура по придобиване от Община Варна на имоти – 
публична държавна собственост, находящи се в гр. Варна, ул. „Цар 
Симеон I” № 6, бул. „Сливница“ № 158 А и ул. „Д-р Василаки 
Пападопулу“ № 52. 

(18) – даване на съгласие за сключване на договор за управление на 
горските територии – общинска собственост между Община Варна и 
Държавно горско стопанство и Държавно ловно стопанство. 

(19) – вземане на решение за прекратяване на Договор между 
Община Варна и ОП „Комплекс за детско хранене“. 

(20) – вземане на решение за прекратяване на Договор между 
Община Варна и Фондация „Радост за нашите деца“. 

(21) – изменение на Решение № 689-11-1(19)/19.05.2017 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(22) – изменение на Решение № 491-6-1(13)/29.09.2016 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(23) – изменение на Решения № 282-7(8)/11.05.2016 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(24) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 
управление на имоти в полза на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД. 

(25) – даване на съгласие за сключване на договор за наем на 
помещения, собственост на „Диагностично-консултативен център 1 
„Света Клементина“ – Варна“ ЕООД. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-жо Боева, заповядайте. 
Преди да започне изчитането на проектите за решения, предлагам на 

Вашето внимание процедурно предложение за гласуване на точките 
анблок, както са гледани в комисия, а именно: в т. 1, всички подточки от 
точка първа да бъдат гласувани анблок. От т. 2, всички точки да бъдат 
гласувани анблок, както е било на комисия. Покажете ги на екрана, 
момент, сега ще ги покажат … дневният ред. 

 
Юлияна БОЕВА 
Които са едни и същи основания, колеги. 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, вижда ли се вече? Не се вижда на … Вече се вижда. Значи, 

първото предложение е подточките от т. (1) да бъдат разгледани и 
гласувани анблок – това са публични търгове за продажба. Подточките от 
т. (2), които са прекратяване на съсобственост, да бъдат разгледани анблок. 
След което точки (3), (4), (5), (6) и (7) включително, които съставляват 
решения за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти общинска 
собственост, също да бъдат разгледани и гласувани анблок. В т. 10 
включените три магазина да бъдат разгледани анблок, които са на един и 
същ адрес, така са разгледани, там е публичен търг за отдаване под наем. В 
т. (11) продажба на имоти общинска собственост, вътре имаме 3 и 3 – 6 
предложения, които също са на едни и същи основания, да бъдат 
разгледани анблок. И последно, в т. (17) – придобиване на имоти публична 
държавна собственост, там са един, два, три имота, също да бъдат 
разгледани анблок. 

Мнения и съображения, има ли? Г-н Вичев, заповядайте. 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Аз нямам нищо против за анблок гласуване, но понеже имаме 

забележки по първата точка, там на „Възраждане“ как ще стане, понеже 
има един имот, който е включен вътре …  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Момент, момент само … 
 
Януарий ВИЧЕВ 
„Възраждане-4“ ме интересува, как ще бъде обсъждането – общо с 

останалите или поотделно? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами заедно, с останалите три и пет – осем точки, те са общо осем. 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Значи, забележки могат да се направят и после да се направят … Да 

гласуваме този парцел отделно, затова исках … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Искате за „Възраждане“ да се отдели точката? Това предлагате. 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Да, да бъде отделен … 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само конкретизирайте кое точно „Възраждане“ … 
 
Януарий ВИЧЕВ 
„Възраждане-4“ за парцела който е 3511.560, ако може отделно да се 

гледа … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
560-ти който е? 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Да, да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. Значи, правя предложение по отношение на т. (1), съвместно 

с г-н Вичев, само и единствено имот 560 да се разгледа отделно, 
останалите да бъдат анблок, както ги изчетох преди малко. Има ли други 
мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване по процедурното 
предложение. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 18, предложението се приема. 
 
Г-жо Боева, заповядайте по първа точка, без имот 560. 
 
Юлияна БОЕВА 
Уважаеми г-н председател, колеги общински съветници, 

представители на администрацията, граждани, точка първа от проектите. 
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

755-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013355ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
со „Зеленика“, представляващ ПИ 10135.5545.3521 (десет хиляди сто 



тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди 
петстотин двадесет и едно), с площ 253 (двеста петдесет и три) кв.м., при 
граници: ПИ10135.5545.3522, ПИ10135.5545.9506, ПИ10135.5010.114 и 
ПИ10135.5545.3010, предмет на Акт за общинска собственост № 
7384/13.03.2013 г., в размер на 20 450,00 (двадесет хиляди четиристотин и 
петдесет) лева, без включен ДДС.  

755-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17013355ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна, реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Зеленика“, 
представляващ ПИ 10135.5545.3521 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и 
едно), с площ 253 (двеста петдесет и три) кв.м., при граници: ПИ 
10135.5545.3522, ПИ 10135.5545.9506, ПИ 10135.5010.114 и ПИ 
10135.5545.3010, предмет Акт за общинска собственост № 7384/13.03.2013 
г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 20 450,00 (двадесет 
хиляди и четиристотин и петдесет) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 2 045,00 (две хиляди четиридесет и пет) лева. 

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

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

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

2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

а) не е обявен в несъстоятелност; 



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

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 045,00 (две 

хиляди четиридесет и пет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

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

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
756-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД 17013354ВН/10.07.2017 г., Общински съвет 
– Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. “Арабаконак” № 15, представляващ ПИ 10135.3515.1927 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда 
деветстотин двадесет и седем), с площ 226 (двеста двадесет и шест) кв.м., 
при граници: ПИ 10135.3515.1187, ПИ 10135.3515.1188, ПИ 
10135.3515.1189, ПИ 10135.3515.1190, ПИ 10135.3515.1180, ПИ 



10135.3515.1176 и ПИ 10135.3515.1177, предмет на Акт за общинска 
собственост № 8699/15.10.2015 г., в размер на 15 200,00 (петнадесет 
хиляди и двеста) лева, без включен ДДС. 

756-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17013354ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. “Арабаконак” № 15, 
представляващ ПИ 10135.3515.1927 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и петнадесет.хиляда деветстотин двадесет и седем), с 
площ 226 (двеста двадесет и шест) кв.м., при граници: ПИ 10135.3515.1187, 
ПИ 10135.3515.1188, ПИ 10135.3515.1189, ПИ 10135.3515.1190, ПИ 
10135.3515.1180, ПИ 10135.3515.1176 и ПИ 10135.3515.1177, предмет на 
Акт за общинска собственост № 8699/15.10.2015 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 15 200,00 (петнадесет 
хиляди и двеста) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 1 520,00 (хиляда петстотин и двадесет) лева, без включен 
ДДС. 

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

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

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

2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 



2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 
условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 520,00 

(хиляда петстотин и двадесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

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

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
757-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013341ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Атанас Георгиев“ № 5, представляващ ПИ 10135.1504.83 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и четири.осемдесет и три), с 
площ 138 (сто тридесет и осем) кв.м., при граници: ПИ 10135.1504.81, ПИ 
10135.1504.84, ПИ 10135.1504.85 и ПИ 10135.1504.82, предмет на Акт за 
общинска собственост № 6690/16.12.2011 г., в размер на 161 229,00 (сто 
шестдесет и една хиляди двеста двадесет и девет) лева, без  включен ДДС. 

757-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 



общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17013341ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Атанас Георгиев“ № 
5, представляващ ПИ 10135.1504.83 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и четири.осемдесет и три), с площ 138 (сто тридесет 
и осем) кв.м., при граници: ПИ 10135.1504.81, ПИ 10135.1504.84, ПИ 
10135.1504.85 и ПИ 10135.1504.82, предмет на Акт за общинска 
собственост № 6690/16.12.2011г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 161 229,00 (сто шестдесет 
и една хиляди двеста двадесет и девет) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 16 122,90 лв.(шестнадесет хиляди сто двадесет и два лева 
и деветдесет стотинки). 

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

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

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

2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 16 122,90 

(шестнадесет хиляди сто двадесет и два лева и деветдесет стотинки), 



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

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

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
758-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013342ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, 
Западна промишлена зона с идентификатор 10135.3514.497 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
четиринадесет.четиристотин деветдесет и седем), с площ 651 (шестстотин 
петдесет и един) кв.м., при граници: ПИ 10135.3514.498, ПИ 
10135.3514.125, ПИ 10135.3514.404, ПИ 10135.4510.782, предмет на Акт за 
общинска собственост № 7683/18.03.2014 г., в размер на 108 300 (сто и 
осем хиляди и триста) лева, без включен ДДС. 

758-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17013342ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 



общинска собственост, находящ се гр. Варна, Западна промишлена зона 
с идентификатор 10135.3514.497 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и четиринадесет.четиристотин деветдесет и седем), с 
площ 651 (шестстотин петдесет и един) кв.м., при граници: ПИ 
10135.3514.498, ПИ 10135.3514.125, ПИ 10135.3514.404, ПИ 
10135.4510.782, предмет на Акт за общинска собственост № 
7683/18.03.2014 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 108 300 (сто и осем 
хиляди и триста) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 10 830,00 (десет хиляди осемстотин и тридесет) лева, без  
включен ДДС. 

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

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

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

2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 10 830,00 

(десет хиляди осемстотин и тридесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 



сумата от 200,00 (двеста) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
759-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013334ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
жк „Възраждане“, представляващ ПИ 10135.3511.1389 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда триста осемдесет 
девет), с площ 5 364 (пет хиляди триста шестдесет и четири) кв.м., при 
граници: ПИ 10135.3511.180, ПИ 10135.3511.1387, ПИ 10135.3511.1390 и 
ПИ 10135.3511.1388, предмет на Акт за общинска собственост № 
6554/18.07.2011 г. в размер на 1 208 000,00 (един милион двеста и осем 
хиляди) лева, без включен ДДС. 

759-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17013334ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“, 
представляващ ПИ 10135.3511.1389 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и единадесет.хиляда триста осемдесет девет), с площ 5 
364 (пет хиляди триста шестдесет и четири) кв.м., при граници: ПИ 



10135.3511.180, ПИ 10135.3511.1387, ПИ 10135.3511.1390 и ПИ 
10135.3511.1388, предмет на Акт за общинска собственост № 
6554/18.07.2011 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 1 208 000,00 (един милион 
двеста и осем хиляди) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 120 800,00 (сто и двадесет хиляди и осемстотин) лева. 

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

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

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

2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 120 800,00 (сто 

и двадесет хиляди и осемстотин) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

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



*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
760-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013337ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
жк „Възраждане“, представляващ ПИ 10135.3511.1390 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и единадесет. хиляда триста и 
деветдесет), с площ 4 900 (четири хиляди и деветстотин) кв.м., при 
граници: ПИ 10135.3511.1387, ПИ 10135.3511.1391, ПИ 10135.3511.1388 и 
ПИ 10135.3511.1389, предмет на Акт за общинска собственост № 
6555/18.07.2011 г. в размер на 1 078 000,00 (един милион седемдесет и 
осем хиляди) лева, без включен ДДС. 

760-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17013337ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк 
„Възраждане“,представляващ ПИ 10135.3511.1390 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и единадесет. хиляда триста и 
деветдесет), с площ 4 900 (четири хиляди и деветстотин) кв.м., при 
граници: ПИ 10135.3511.1387, ПИ 10135.3511.1391, ПИ 10135.3511.1388 и 
ПИ 10135.3511.1389, предмет на Акт за общинска собственост № 
6555/18.07.2011 г.  



Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 1 078 000,00 (един милион 
седемдесет и осем хиляди) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 107 800,00 (сто и седем хиляди и осемстотин) лева. 

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

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

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

2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 107 800,00 (сто 

и седем хиляди и осемстотин) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

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

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 



* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
761-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013335ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
жк „Възраждане“, представляващ ПИ 10135.3511.561 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и единадесет. петстотин шестдесет и 
едно), с площ 613 (шестстотин и тринадесет) кв.м., при граници: ПИ 
10135.3511.200, предмет на Акт за общинска собственост № 
6877/06.03.2012 г., в размер на 117 350,00 (сто и седемнадесет хиляди 
триста и петдесет) лева, без включен ДДС. 

761-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17013335ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“, 
представляващ ПИ 10135.3511.561 (десет хиляди сто тридесет и пет. три 
хиляди петстотин и единадесет. петстотин шестдесет и едно), с площ 613 
(шестстотин и тринадесет) кв.м., при граници: ПИ 10135.3511.200, предмет 
на Акт за общинска собственост № 6877/06.03.2012 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 117 350,00 (сто и 
седемнадесет хиляди триста и петдесет) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 11 735,00 (единадесет хиляди седемстотин тридесет и 
пет) лева. 



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

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

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

2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 11 735,00 

(единадесет хиляди седемстотин тридесет и пет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

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

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 



резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Мнения и съображения, по така изчетените от 

председателя на комисията предложения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Заповядайте, г-жо Боева, за имот 560. 
 
Юлияна БОЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17013336ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарната оценка, изготвена от независим оценител на имоти, във връзка с 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – 
частна общинска собственост, представляващ ПИ 10135.3511.560 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и единадесет. петстотин и 
шестдесет), с площ 6 646 (шест хиляди шестстотин четиридесет и шест) 
кв.м., при граници: ПИ 10135.3511.343 и ПИ 10135.3511.490, предмет на 
Акт за общинска собственост № 5225/13.10.2008 г., в размер на 1 779 
600,00 (един милион седемстотин седемдесет и девет хиляди и 
шестстотин) лева, без включен ДДС. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 31 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД17013336ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ ПИ 10135.3511.560 (десет хиляди сто тридесет и пет. три 
хиляди петстотин и единадесет. петстотин и шестдесет), с площ 6 646 
(шест хиляди шестстотин четиридесет и шест) кв.м., при граници: ПИ 
10135.3511.343 и ПИ 10135.3511.490, предмет на Акт за общинска 
собственост № 5225/13.10.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 1 779 600,00 (един милион 
седемстотин седемдесет и девет хиляди и шестстотин) лева, без включен 
ДДС. 



Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 177 960,00 (сто седемдесет и седем хиляди деветстотин и 
шестдесет) лева. 

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

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

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

2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 177 960,00 (сто 

седемдесет и седем хиляди деветстотин и шестдесет) лева, платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

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

*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 



Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Вичев, заповядайте да поставите своите въпроси. 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Благодаря Ви, г-н председател. Става въпрос за този парцел, 

доколкото разбирам има сигнали от граждани, които имат парцели 
наоколо, че през този въпросен парцел, който няма нищо лошо да бъде 
продаден, той е общински, минава един път, общински път и осветление в 
края на парцела. И има едно сериозно опасение, че след като бъде 
приватизиран  този парцел бъде продаден, да бъде затворен този път и тези 
хора няма да имат достъп и ще трябва да обикалят много. Така че, 
въпросът ми е възможно ли е да се преработи, така да се каже, парцела и  
да бъде до граница пътя, общинския път. Да се продаде тази част, която 
доколкото разбирам не е голяма част, самия път или там малка част остава 
в края, да бъде общински. Така че, това е много важен въпрос и за това 
преди да вземем такова решение е хубаво така да го огледаме отвсякъде. В 
залата между впрочем присъстват и граждани, които живеят в 
околностите, може също да вземат отношение, ако е необходимо. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, нека да чуем само становището на г-н Бойновски. 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Нека да каже, да. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Здравейте, дами и господа общински съветници, граждани, за имота 

който дебатираме в момента предложението, има влязло в сила 
градоустройствена разработка през 2008 г. Теренът е предвиден за 
жилищно и обществено строителство. Да, съществуващият път преминава 
през, но в градоустройствената разработка е предвидена улична регулация, 
която заобикаля имота и пак осигурява достъп за терените в горната част 
на територията там на „Възраждане“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
С две думи, има … 



Петко БОЙНОВСКИ 
Има … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… има предвидена алтернатива. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Има, да, ето това е имота, който е предмет на … 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Ама то тепърва ще се прави този път, може това да бъде след пет 

години. 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
Съгласен съм, че 2008 г. е влязъл в сила градоустройствения план, 

към настоящия момент предвидена е с осевите точки улична регулация, 
която също е предмет на въпросната заповед, 2008 г., въпрос на преценка. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Г-н Иванов, искахте думата. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Г-н председател, запознат съм с проблема, имам едно предложение. 

Има ли възможност, юристите да кажат, тъй като наистина достъпа на 
целия квартал нагоре минава през … вярно, в края на самия парцел, 
наистина около 500 кв.м. се отрязват. Но моето предложение е докато не се 
проведе това мероприятие по изграждане на новия път, който е предвиден 
в Подробния устройствен план, който току-що изчете и г-жа Боева, да не 
се затваря пътя или достъпа на гражданите до техните парцели. Просто да 
не се извършват строителни мероприятия или каквито и да е мероприятия 
по заграждане на съществуващия път. Един вид, с тежест да бъде 
продадено. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Е това вече е извън нашите компетенции, в случай че бъде … 
 
Станислав ИВАНОВ 
Можем да го обвържем с решение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
То няма как. И с решение, ние не можем да задължим … 
 



Януарий ВИЧЕВ 
Да бъде продадено тогава под условие … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така, точно така. 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Ако няма как, тогава да не се продава. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Някой друг, колеги, иска ли да изрази? Има ли някаква възможност 

този път да се отдели като … 
 
Петко БОЙНОВСКИ 
… чисто икономически би следвало … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е изследван въпроса, да разбирам? Добре, това е достатъчно. 

Заповядайте, заповядайте, искам да чуя какво ще ни кажете. 
 
Даниела РАШКОВА - /гражданин/  
Здравейте, Даниела Рашкова. Живуща в местност „Планова“. 2014 г., 

на 22.05. при реконструкция на бул. „Трети март“ първият етап искаха да 
ни затворят пътя и тогава установихме, че въпросният път, който 
съществува от 86 г., реално не е попълнен в Агенцията по кадастър. 
Направихме подписка, която внесохме, на която и до момента нямаме 
отговор, с молба да не бъде затварян пътя и съответно да бъде попълнен. 
Нямаме отговор до момента. Благодарим на Петър Гърбузов, защото той 
не ни затвори пътя, вземайки предвид доказателствата, които приложихме. 
Този път има изградено улично осветление, има направена автобусна 
спирка така наречена „Трети март“ до самия път. Цялата зона, която е 
населена предимно с млади семейства и новопостроени къщи ползва 
единствено и само този път. Много ми е чудно как може при изградено 
улично осветление и комуникации, този път да не бъде попълнен в 
кадастъра. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Асфалтиран ли е пътят? 
 
Даниела РАШКОВА- /гражданин/ 
Асфалтиран е донякъде, но понеже не е поддържан от Община 

Варна, ние всички със собствени средства и усилия си го бетонираме и си 



поддържаме постоянно. Затова, много молим, просто най-вероятно голяма 
част от Вас не сте запознати с този казус, да преразгледате въобще 
продажбата за търг и молбата ни е този път, който ние поддържаме от 
много години, да се запази. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, в тази връзка правя предложение точката да я 

оттеглим от разглеждане на това заседание и да се помисли по темата, вече 
да се дадат технически … решения … да, … може би в „Архитектура“ да 
се разглежда и да се прецени възможността … нека само да се изслушваме, 
да се прецени възможността технически за отделяне на пътя от имота, след 
което, ако е налице такава възможност, да се пристъпи към продажбата на 
обособения такъв парцел. Да, разбира се, на съответните дирекции, дали 
„Архитектура“, „Инженерна инфраструктура“, разбира се, просто в 
рамките на това заседание няма как да го решим това нещо. Разбира се, че 
ще докладват, да. Ще го разгледаме на специална комисия. Така, има ли 
някой мнения и съображения по предложението за оттегляне на точката, 
което направих? Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
За протокола Ивайло Митковски – „за“, Милена Георгиева – „за“. 
 
Благодаря Ви, колеги. Заповядайте, г-жо Боева, да продължите 

изчитането на точките. 
 
Юлияна БОЕВА 
762-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ229408ВН-009ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 167 (сто шестдесет и седем) 
кв.м. идеални части от ПИ 10135.3506.1143 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. три хиляди петстотин и шест. хиляда сто четиридесет и три) по 
КККР,одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, 
изменени със заповед № 18-4780-22.06.2015 г. на Началника на СГГК – 
Варна, целият с площ 1 167 (хиляда сто шестдесет и седем) кв.м,, съгласно 
Акт за частна общинска собственост № 8881/15.01.2016 г., вписан в 
Служба по вписванията – гр. Варна с вх. рег. 13/2017  г., Акт № 95, том II, 



дело 315, с административен адрес, гр. Варна, со „Пчелина“, в размер 9 
645 (девет хиляди шестстотин четиридесет и пет) лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 кв.метър, възлизаща на 57,75 (петдесет и седем 
лева и седемдесет и пет стотинки) лева без ДДС. 

762-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ229408ВН-
009ВН/10.07.2017 г., в изпълнение на одобрената от Общински съвет – 
Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2017 г.“, Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Светла Петрова Иванова, Георги Димитров Георгиев и Радостин Димитров 
Георгиев, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, со „Пчелина“, представляващ 167 (сто 
шестдесет и седем) кв.м. идеални части от ПИ 10135.3506.1143 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и шест. хиляда сто 
четиридесет и три) по КККР,одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 
г. на ИД на АГКК, изменени със заповед № 18-4780-22.06.2015 г. на 
Началника на СГКК – Варна, целият с площ 1 167 (хиляда сто шестдесет и 
седем) кв.м., при граници: ПИ 10135.3506.918, ПИ 10135.3506.1144, ПИ 
10135.3506.1088, ПИ 10135.3506.387, ПИ 10135.3506.383, ПИ 
10135.3506.1507, ПИ 10135.3506.389, ПИ 10135.3506.390 на 
съсобствениците Светла Петрова Иванова, Георги Димитров Георгиев и 
Радостин Димитров Георгиев, при следните квоти: 

- Светла Петрова Иванова – 111,32 (сто и единадесет цяло и тридесет 
и две стотни) кв.м. идеални части от 167 (сто шестдесет и седем) кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.3506.1143, целият с площ 1 167 (хиляда сто 
шестдесет и седем) кв.м. на стойност 6 429,22 (шест хиляди четиристотин 
двадесет и девет лева и двадесет и две стотинки) лева, без включен ДДС; 

- Георги Димитров Георгиев – 27,84 (двадесет и седем цяло и 
осемдесет и четири стотни) кв.м. идеални части от 167 (сто шестдесет и 
седем) кв.м. идеални части от ПИ 10135.3506.1143, целият с площ 1 167 
(хиляда сто шестдесет и седем) кв.м. на стойност 1 607,89 (хиляда 
шестстотин и седем лева и осемдесет и девет стотинки) лева, без включен 
ДДС; 

- Радостин Димитров Георгиев – 27,84 (двадесет и седем цяло и 
осемдесет и четири стотни) кв.м. идеални части от 167 (сто шестдесет и 
седем) кв.м. идеални части от ПИ 10135.3506.1143, целият с площ 1 167 
(хиляда сто шестдесет и седем) кв.м. на стойност 1 607,89 (хиляда 



шестстотин и седем лева и осемдесет и девет стотинки) лева, без включен 
ДДС; 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8881/15.01.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх.рег. № 13/2017 г., Акт № 95, том II, дело 315. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 9 645 (девет хиляди шестстотин четиридесет и пет) лева, без 
включен ДДС. 

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

 
 
 
763-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 2, 
ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № АУ044327ВН-009ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна, представляваща 8 (осем) кв.м. ид.ч. 
от ПИ 10135.3506.1667, целият с площ 419 (четиристотин и деветнадесет) 
кв.м., находящ се в со „Пчелина“, гр. Варна, предмет на Акт за общинска 
собственост № 9260/04.11.2016 г., която възлиза на 700 (седемстотин) лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м - 87,50 лв. 
(осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС.  

763-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ044327ВН-
009ВН/10.07.2017 г., в изпълнение на одобрената от Общински съвет – 
Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 г.“, Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
„Греам“ ЕООД, ЕИК 127563942, представлявано от управителя Греам 
Мъч, чрез продажба на имот - частна общинска собственост, 
представляващ  8 (осем) кв.м ид.ч. от ПИ 10135.3506.1667, целият с площ 
419 (четиристотин и деветнадесет) кв.м., находящ се в со „Пчелина“, гр. 
Варна, при граници на имота: ПИ 10135.3506.1666, ПИ 10135.3506.301, ПИ 
10135.3506.1668, ПИ 10135.3506.802 и ПИ 10135.3506.1082, по одобрената 
по-горе пазарна оценка. 



За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9260/ 04.11.2016 г. 

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

 
 
 
764-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ003887ВН-012ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 63,39 (шестдесет и три цяло и 
тридесет и девет стотни) кв.м идеални части от ПИ 10135.2517.609 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин и седемнадесет. 
шестстотин и девет) по КККР,одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 
г. на ИД на АГКК, целият с площ 518 (петстотин и осемнадесет) кв.м., 
съгласно Акт за общинска собственост № 8972/22.04.2016 г., вписан в 
Служба по вписванията – гр. Варна с вх.рег. № 9325/27.04.2016 г., Акт № 
113, том XXIV, дело 5098, с административен адрес, гр. Варна, со 
„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, в размер 4 624,93 
(четири хиляди шестстотин двадесет и четири лева и деветдесет и три 
стотинки) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 кв. 
м., възлизаща на 72,96 (седемдесет и два лева и деветдесет и шест 
стотинки) лева. 

764-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ003887ВН-
012ВН/10.07.2017 г., в изпълнение на одобрената от Общински съвет – 
Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 г.“, Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
„М-ИНС“ ЕООД, ЕИК 130102898 със седалище и адрес на управление: гр. 
Варна, ул. „Любен Каравелов“ № 26, представлявано и управлявано от 
Мирослав Петров Несторов, с постоянен адрес гр. Варна, чрез продажба на 
имот - частна общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, 
со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, представляващ 



63,39 (шестдесет и три цяло и тридесет и девет стотни) кв.м. идеални части 
от ПИ 10135.2517.609 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемнадесет.шестстотин и девет) по КККР,одобрени със 
заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, целият с площ 518 
(петстотин и осемнадесет) кв.м., при граници: ПИ 10135.2517.615, ПИ 
10135.2517.614, ПИ 10135.2517.610, ПИ 10135.25179592., ПИ 
10135.2517.608,  на съсобственика „М-ИНС“ ЕООД, ЕИК 130102898, със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Любен Каравелов“ № 26, 
представлявано и управлявано от Мирослав Петров Несторов. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8972/22.04.2016  г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх.рег. № 9325/27.04.2016 г., Акт № 113, том XXIV, дело 5098. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 4 624,93 (четири хиляди шестстотин двадесет и четири лева и 
деветдесет и три стотинки) лева, без включен ДДС. 

След приключване на процедурата „М-ИНС“ ЕООД, ЕИК 130102898 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Любен Каравелов“ № 
26, представлявано и управлявано от Мирослав Петров Несторов следва да 
предприеме действия по изготвяне на проект за изменение на КККР, 
изготвен от лицензирано по ЗКИР лице с цел ситуиране на имота по УПИ, 
съгласно действащия ПУР, като частта от 34,61 (тридесет и четири цяло и 
шестдесет и една стотни) кв.м. идеални части бъдат записани на името на 
Община Варна с начин на трайно ползване – улица. 

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

 
 
 
 

765-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № АУ093160ВН-013ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 г.“ и допълва в Раздел IX - „Недвижими 
имоти-частна общинска собственост, за които Община Варна ще проведе 
процедура по прекратяване на съсобственост с държавата, физически и 
юридически лица по реда на чл. 36 от Закона за общинската собственост и 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество – делба, продажба на частта на Община Варна, откупуване 
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна“, с недвижим имот находящ се в гр. 
Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, 



представляващ 144 (сто четиридесет и четири) кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2517.5170 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
седемнадесет.пет хиляди сто и седемдесет), целият с площ 361 (триста 
шестдесет и един) кв.м. 

765-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ093160ВН-013ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 144 (сто четиридесет и четири) 
кв.м. идеални части от ПИ 10135.2517.5170 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.пет хиляди сто и седемдесет), 
целият с площ 361 (триста шестдесет и един) кв.м. по КККР, одобрени със 
заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно Акт за 
общинска собственост № 9360/14.12.2016 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Варна с вх.рег. № 33230/19.12.2016 г., Акт № 55, том 
LХХХIХ, дело 18854, находящ се в гр. Варна, со „Манастирски 
рид,Бялата чешма и Дъбравата“,  в размер на 6 370 (шест хиляди триста 
и седемдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 
кв.м., възлизаща на 44,24 (четиридесет и четири лева и двадесет и четири 
стотинки) лева без ДДС. 

765-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ093160ВН-
013ВН/10.07.2017 г., в изпълнение на одобрената от Общински съвет – 
Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“, Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Йорданка Костадинова Николова, чрез продажба на имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Манастирски рид, 
Бялата чешма и Дъбравата“, представляващ 144 (сто четиридесет и 
четири) кв.м. идеални части от ПИ 10135.2517.5170 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.пет хиляди сто и 
седемдесет), целият с площ 361 (триста шестдесет и един) кв.м. по КККР, 
одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, на 
съсобственика Йорданка Костадинова Николова. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9360/14.12.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх.рег. № 33230/19.12.2016 г., Акт № 55, том LХХХIХ, дело 18854. 



Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 6 370 (шест хиляди триста и седемдесет) лева, без включен ДДС. 

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

 
 
 
766-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ154040ВН-044ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 102 (сто и два) кв.м. идеални 
части от ПИ 10135.2517.5230 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемнадесет.пет хиляди двеста и тридесет), целият с площ 
714 (седемстотин и четиринадесет) кв.м., с административен адрес, гр. 
Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, при граници 
на имота: ПИ 10135.2517.3044, ПИ 10135.2517.2045, ПИ 10135.2517.1964, 
ПИ 10135.2517.9640 и ПИ 10135.2517.2787, в размер на 5 265 (пет хиляди 
двеста шестдесет и пет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) кв.м възлизаща на 51,62 (петдесет и един лева и шестдесет и две 
стотинки) лева без ДДС. 

766-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ154040ВН-
044ВН/10.07.2017 г., в изпълнение на одобрената от Общински съвет – 
Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“, Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Ивелин Николаев Христов, чрез продажба  на имот - частна общинска 
собственост, с административен адрес гр. Варна, со „Манастирски рид, 
Бялата чешма и Дъбравата“, представляващ 102 (сто и два) кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.2517.5230 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и седемнадесет.пет хиляди двеста и тридесет), целият с 
площ 714 (седемстотин и четиринадесет) кв.м., по КККР,одобрени със 
заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, при граници: ПИ 



10135.2517.3044, ПИ 10135.2517.2045, ПИ 10135.2517.1964, ПИ 
10135.2517.9640 и ПИ 10135.2517.2787. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9285/10.11.2016 г., вписан в Службата по вписванията – гр. 
Варна с вх.рег. № 29106/14.11.2016 г., Акт № 174, том LХХVII, дело 16411. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 5 265 (пет хиляди двеста шестдесет и пет) лева, без включен 
ДДС. 

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

 
 
 
 
 

767-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ093147ВН-009ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 62 (шестдесет и две) кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.2517.1101 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и седемнадесет.хиляда сто и едно), целият с площ 687 
(шестстотин осемдесет и седем) кв.м., по КККР,одобрени със заповед № 
РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно Акт за общинска 
собственост № 7452/25.06.2013 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх.рег. № 14205/27.06.2013 г., Акт № 182, том ХХХVI, дело 7549, с 
административен адрес, гр. Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма 
и Дъбравата“, в размер на 2 720 (две хиляди седемстотин и двадесет) лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 м2, възлизаща на 
43,87 (четиридесет и три лева и осемдесет и седем стотинки) лева. 

767-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ093147ВН-
009ВН/10.07.2017 г., в изпълнение на одобрената от Общински съвет – 
Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“, Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Йорданка Костадинова Николова, чрез продажба на имот - частна 



общинска собственост, с административен адрес гр. Варна, со 
„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, представляващ 62 
(шестдесет и две) кв.м. идеални части от ПИ 10135.2517.1101 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.хиляда сто 
и едно), целият с площ 687 (шестстотин осемдесет и седем) кв.м., по 
КККР,одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, при 
граници: ПИ 10135.2517.1102, ПИ 10135.2517.4592, ПИ 10135.2517.9759, 
ПИ 10135.2516.9758, на съсобственика Йорданка Костадинова Николова. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7452/25.06.2013 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх.рег. № 14205/27.06.2013 г., Акт № 182, том ХХХVI, дело 7549. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 2 720 (две хиляди седемстотин и двадесет) лева, без включен 
ДДС. 

След приключване на процедурата Йорданка Костадинова Николова, 
следва да предприеме действия по изготвяне на проект за изменение на 
КККР, изготвен от лицензирано по ЗКИР лице с цел ситуиране на имота по 
УПИ, съгласно действащия ПУР, като частта от 43 (четиридесет и три) 
кв.м. идеални части бъдат записани на името на Община Варна с начин на 
трайно ползване – улица. 

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

 
 
 
 

768-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ0003387ВН-008ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 г.”, както следва: към раздел ІХ 
„Недвижими имоти – частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от Закона за 
общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество – делба, продажба на частта на 
Община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя 
следния текст: 
№ Данни за имота Площ - 

кв.м 
Акт за общинска 
собственост 



 Гр. Варна, со „Манастирски рид, 
Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 
10135.2517.5231 

51/722 № 9345/14.12.2016г. 

768-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ0003387ВН-008ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна, представляваща 51 (петдесет и 
един) кв.м. ид.ч от ПИ 10135.2517.5231, находящ се в со „Манастирски 
рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр.Варна, целият с площ 722 кв.м. 
(седемстотин двадесет и два)  кв.м., която възлиза на 2 900 (две хиляди и 
деветстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) 
кв.м. - 56,86 лв. (петдесет и шест лева осемдесет и шест стотинки) без 
ДДС.  

768-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ0003387ВН-
008ВН/10.07.2017 г., в изпълнение  на одобрената от Общински съвет – 
Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“, Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Пламен Стефанов Павлов, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ 51 (петдесет и един) кв.м ид.ч от ПИ 
10135.2517.5231, находящ се в со „Манастирски рид, Бялата чешма и 
Дъбравата“, гр. Варна, по кадастрална карта на район „Приморски“, 
целият с площ 722 (седемстотин двадесет и два) кв.м., при граници на 
имота: ПИ 10135.2517.2106, ПИ 10135.2517.2105, ПИ 10135.2517.2101, ПИ 
10135.2517.2100, ПИ 10135.2517.9588, по одобрената по горе пазарна 
оценка.  

За гореописаният имот е съставен Акт за общинска собственост № 
9345/14.12.2016 г. 

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

 
 
 



769-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № АУ006424ВН-013ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“, като допълва в Раздел IX - „Недвижими 
имоти-частна общинска собственост, за които Община Варна ще проведе 
процедура по прекратяване на съсобственост с държавата, физически и 
юридически лица по реда на чл. 36 от Закона за общинската собственост и 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество – делба, продажба на частта на Община Варна, откупуване 
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна“, с недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, со „Боровец-юг“, представляващ 49 (четиридесет и девет) кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.5403.1125 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три.хиляда сто двадесет и пет), целият с площ 608 
(шестстотин и осем) кв.м. 

769-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ006424ВН-013ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим 
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 49 (четиридесет и девет) кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.5403.1125 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три.хиляда сто двадесет и пет), целият с площ 608 
(шестстотин и осем) кв.м. по КККР, одобрени със заповед № РД-18-
73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно Акт за общинска собственост № 
8926/18.03.2016 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 
6025/24.03.2016 г., Акт № 102, том XV, дело 3158, находящ се в гр. Варна, 
со „Боровец-юг“ в размер на 1 377,00 (хиляда триста седемдесет и седем) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност за 1 кв.м., възлизаща на 
28,10 (двадесет и осем лева и десет стотинки) лева без ДДС. 

769-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ006424ВН-
013ВН/10.07.2017 г., в изпълнение на одобрената от Общински съвет – 
Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“ Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Цонка Стефанова Стоянова, чрез продажба на имот - частна общинска 



собственост, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“, представляващ 49 
(четиридесет и девет) кв.м. идеални части от ПИ 10135.5403.1125 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.хиляда сто 
двадесет и пет), целият с площ 608 (шестстотин и осем) кв.м. по КККР, 
одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, при 
граници: ПИ 10135.5403.9586, ПИ 10135.5403.1124, ПИ 10135.5403.4164, 
ПИ 10135.5403.1128. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8926/18.03.2016 г., вписан в Служба по вписванията с вх. 
рег. № 6025/24.03.2016 г., Акт № 102, том XV, дело 3158. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 1 377 (хиляда триста седемдесет и седем) лева, без включен 
ДДС. 

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

 
 
 
 

770-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с 
чл.22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ090497ВН-008ВН/10.07.2017 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от 
оценител на недвижими имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
170 (сто и седемдесет) кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.5404.2214, находящ се в со 
„Боровец-юг“, гр. Варна, целият с площ 1 170 (хиляда сто и седемдесет) 
кв.м., която възлиза на 5 590 лв. (пет хиляди петстотин и деветдесет) лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. – 32,88 лв. 
(тридесет и два лева осемдесет и осем стотинки) без ДДС.  

770-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ090497ВН-
008ВН/10.07.2017 г., в изпълнение на одобрената от Общински съвет – 
Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“, Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Марийка Георгиева Апостолова, Божидар Димитров Апостолов, Виолета 



Божидарова Костадинова и Красимир Михайлов Костадинов, чрез 
продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в со 
„Боровец-юг“, гр. Варна, представляващ 170 (сто и седемдесет) кв.м. ид.ч. 
от ПИ 10135.5404.2214, целият с площ 1 170 (хиляда сто и седемдесет) 
кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.5404.9755, ПИ 10135.5404.4093, ПИ 
10135.5404.2213, ПИ 10135.5404.4094, при равни квоти за всеки, по 
одобрената с по-горе пазарна оценка.  

За гореописания имот е съставен Акт частна общинска собственост 
№ 8422/07.04.2015 г. 

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

 
 
 
 
 

771-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ088556ВН-005ВН/10.07.2017 г. и във връзка 
с направено предложение от Добромир Йорданов Джиков – общински 
съветник, Общински съвет – Варна определя оценка, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 46 (четиридесет и шест) кв.м. ид.ч от ПИ 10135.2554.633, 
находящ се на ул. „Дубровник“ № 39А, гр.Варна, целият с площ 535 
(петстотин тридесет и пет) кв.м., която възлиза на 3 000 (три хиляди) лева, 
без включен ДДС, при стойност на 1 (един) кв.м. – възлизаща на 65,22 лв. 
(шестдесет и пет лева и двадесет и две стотинки) без ДДС.  

771-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ088556ВН-
005ВН/10.07.2017 г., във връзка с направено предложение от Добромир 
Джиков – общински съветник, и в изпълнение  на одобрената от Общински 
съвет – Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“, Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Димитър Георгиев Маринов и Ванина Русева Маринова - двамата в режим 
на съпружеска имуществена общност, чрез продажба на имот - частна 
общинска собственост, представляващ 46 (четиридесет и шест) кв.м. ид.ч 
от ПИ 10135.2554.633, по кадастрална карта на район „Приморски“, с 



административен адрес: гр. Варна, ул. „Дубровник“ № 39А, целият с 
площ 535 (петстотин тридесет и пет) кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.2554.223, ПИ 10135.2554.46, ПИ 10135.2554.143. 

За гореописаният имот е съставен Акт за общинска собственост № 
9296/21.11.2016 г. 

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

 
 
 

772-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ025589ВН-018ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 2 (два) кв.м. идеални части от 7 
(седем) кв.м. ид. части от ПИ 10135.3513.382 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. три хиляди петстотин и тринадесет. триста осемдесет и две), целият с 
площ 89 (осемдесет и девет) кв.м. по КККР,одобрени със заповед № РД-18-
648/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно Акт за общинска собственост 
№ 5715/18.06.2009 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна с вх.рег. 
№ 16261/19.08.2009 г., том XLVI, дело 9902, с административен адрес, гр. 
Варна, ул. „Чинар“ № 30, в размер на 319 (триста и деветнадесет) лева, 
при пазарна стойност на 1 кв.м., възлизаща на 159,50 (сто петдесет и девет 
лева и петдесет стотинки) лева, без включен ДДС. 

772-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ025589ВН-
018ВН/10.07.2017 г., в изпълнение на одобрената от Общински съвет – 
Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2017 г.“, Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Красимир Иванов Делийски и Тодор Петров Кокалов, с постоянни адреси 
гр. Варна, чрез продажба на имот - частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, ул. „Чинар“ № 30, представляващ  2 
(два) кв.м идеални части от 7 (седем) кв. м. идеални части от ПИ 
10135.3513.382 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.триста осемдесет и две), целият с площ 89 (осемдесет и девет) 



кв.м. по КККР,одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на 
АГКК,, при граници: ПИ 10135.3513.333, ПИ 10135.3513.381, ПИ 
10135.3513.384, ПИ 10135.3513.383, на съсобствениците Красимир Иванов 
Делийски и Тодор Петров Кокалов, при равни квоти. 

За гореописания имот има съставен Акт за общинска собственост № 
5715/18.06.2009 г.  

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 319 (триста и деветнадесет) лева, без включен ДДС. 

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

 
 
 
773-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ076662ВН-014ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 21 (двадесет и един) кв.м. 
идеални части от ПИ 10135.2563.1892 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин шестдесет и три. хиляда осемстотин деветдесет и две), 
целият с площ 508 (петстотин и осем) кв.м. по КККР, одобрени със заповед 
№ РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно Акт за общинска 
собственост № 9406/07.02.2017 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх.рег. № 2848/13.02.2017 г., Акт № 74, том VI, дело 1128, находящ 
се в гр. Варна, ул. „Доктор Василаки Пападопулу“ № 59, в размер на 3 
600 (три хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 кв.м., възлизаща на 171,43 (сто седемдесет и един лева и 
четиридесет и три стотинки) лева без ДДС. 

773-10-1 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ076662ВН-
014ВН/10.07.2017 г., в изпълнение на одобрената от Общински съвет – 
Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“, Общински съвет – Варна  прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
„ЛАШВА“ ЕООД, ЕИК 103892915, с адрес на управление: гр. Варна, ул. 
„Княз Дондуков“ № 25, представлявано и  управлявано от Зоран 



Шафрадин, чрез продажба  на имот - частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Доктор Василаки Пападопулу“ № 59, 
представляващ 21 (двадесет и един) кв.м. идеални части от ПИ 
10135.2563.1892 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
шестдесет и три. хиляда осемстотин деветдесет и две), целият с площ 508 
(петстотин и осем) кв.м. по КККР, одобрени със заповед № РД-18-
92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, на съсобственика „ЛАШВА“ ЕООД, ЕИК 
103892915, с адрес на управление: гр. Варна, ул. „Княз Дондуков“ № 25, 
представлявано и управлявано от Зоран Шафрадин. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9406/07.02.2017 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх.рег. № 2848/13.02.2017 г., Акт № 74, том VI, дело 1128. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 3 600 (три хиляди и шестстотин) лева, без включен ДДС. 

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

 
 
774-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ076341ВН-011ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна, представляваща 27 кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.2551.2129 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди петстотин петдесет и едно.две хиляди сто двадесет и 
девет), находящ се в кв. „Изгрев“, гр. Варна, целият с площ от 707 кв.м., в 
размер на 1 903 (хиляда деветстотин и три) лева, без ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м., възлизащ на 70,48 лв. (седемдесет лева 
четиридесет и осем стотинки), без ДДС.  

774-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г.“ и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ076341ВН-
011ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна и от друга страна Елена Ивановна 
Радкова, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 



представляващ 27 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2551.2129 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и едно.две хиляди сто двадесет и девет), находящ се в кв. 
„Изгрев“, гр. Варна, целият с площ от 707 кв.м., по КККР на район 
„Приморски“ гр.Варна, при граници на имота ПИ с идентификатори: 
10135.2551.363, 10135.2551.2074, 10135.2551.2075, 10135.2551.366, по 
одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за общинска собственост  № 
9454/16.03.2017 г. 

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

 
 
 
775-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ020573ВН-036ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим  оценител, 
във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна, представляваща 34,50 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.3515.916 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и петнадесет.деветстотин и шестнадесет), целия с площ 
от 207 кв.м. по КККР на гр.Варна, одобрени със заповед № РД-18-
64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик 
Игор Курчатов“ № 29, в размер на 7 130 лева, без ДДС, при пазарна 
стойност на 1 кв.м., възлизащ на 206,67 лева, без включен ДДС. 

775-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г.“ и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ020573ВН-
036ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна - Диян Николов 
Иванов и Анастасия Николова Великова, чрез продажба на имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Академик Игор 
Курчатов“, представляващ 34,50 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.3515.916 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 



хиляди петстотин и петнадесет.деветстотин и шестнадесет), целия с площ 
от 207 кв.м. по КККР на гр. Варна, одобрени със заповед № РД-18-
64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, на съсобствениците Диян Николов 
Иванов и Анастасия Николова Великова. 

За гореописания имот има съставен Акт за общинска собственост № 
7110/12.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 
21602/15.10.2012 г., Акт № 18, том LVIII, дело 11906. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 7 130 лева, без ДДС.  

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

 
 
 
776-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ062724ВН-015ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна, представляваща 10,50 кв.м. идеални 
части от общинската част с площ от 136 кв.м. на ПИ с идентификатор 
10135.5506.292 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
шест.двеста деветдесет и две), находящ се на ул. „Проф. Иван 
Шишманов“ № 5, кв. „Аспарухово“, гр. Варна, целият с площ от 251 
кв.м., в размер на 1 500,53 лв., без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) 
кв.м., възлизащ на 142,91 лв., без ДДС. 

776-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение  на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2017 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ062724ВН-015ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Аделина Христова Гюрова и Нонка Христова Любчева, чрез продажба на 
имот-частна общинска собственост, представляващ 10,50  кв.м. идеални 
части от общинската част с площ от 136 кв.м от ПИ с идентификатор 
10135.5506.292 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 



шест.двеста деветдесет и две), находящ се на ул. „Проф. Иван 
Шишманов“ № 5, кв. Аспарухово, гр. Варна, целият с площ от 251 кв.м., 
при граници на имота ПИ с идентификатори: 10135.5506.288, 
10135.5506.291, 10135.5506.297, 10135.5506.296, 10135.5506.293, по 
одобрената по-горе пазарна оценка.  

За гореописаният имот е съставен Акт за общинска собственост № 
8769/06.11.2015 г. 

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

 
 
 
777-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ077656ВН-019ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна  
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 г.”, както следва: към раздел ІХ 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се  проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от Закона за 
общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество – делба, продажба на частта на 
Община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя 
следния текст: 
№ Данни за имота Площ - 

кв.м 
АОС 

 гр. Варна, ул. „Радост“ № 10, ПИ с 
идентификатор 10135.3515.1943 

24/5737 9514/26.04.2017 г. 

777-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинска собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № АУ077656ВН-019ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна, представляваща 24 кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.3515.1943 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда деветстотин четиридесет и 
три),  находящ се в гр. Варна, ул. „Радост“ № 10, целият с площ от 5 737 
кв.м., в размер  на 8 500 лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) 
кв.м., възлизащ на 354,17 лв., без ДДС.  



777-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение  на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2017 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ077656ВН-019ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
„Ел Хефе“ ЕООД, ЕИК 201980463, представлявано от Калоян Стефанов 
Господинов – управител, чрез пълномощник Венера Стайкова Кардашева, 
чрез продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ 24 
кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.3515.1943 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда деветстотин 
четиридесет и три), находящ се в гр. Варна, ул. „Радост“ № 10, целият с 
площ от 5 737 кв.м., при граници на  имота  ПИ с идентификатори: 
10135.3515.471, 10135.3515.1916, 10135.3515.473, 10135.3515.469, 
10135.3515.1918, 10135.3515.474, 10135.3515.472, 10135.3515.1706, 
10135.3515.477, 10135.3515.1947, 10135.3515.475, 10135.3515.478, 
10135.3515.1948, по одобрената по-горе пазарна оценка.  

За гореописаният имот е съставен Акт за общинска собственост  № 
9514/26.04.2017 г.   

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

 
 
 
778-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ113105ВН-014ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна  
допълва  „Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 г.”, както следва: към раздел ІХ 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от Закона за 
общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество – делба, продажба на частта на 
Община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя 
следния текст: 



№ Данни за имота Площ - кв.м АОС № 
 гр. Варна, со „Сотира“,   

 ПИ 10135.2508.1486 
2/1251  9434/14.03.2017 г.   

778-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ113105ВН-014ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, на недвижим имот - частна общинска собственост, 
предмет на Акт за общинска собственост № 9434/14.03.2017 г., 
представляващ 2 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2508.1486 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
осем.хиляда четиристотин осемдесет и шест) по КККР на район 
„Приморски“, гр. Варна,  находящ се в со „Сотира“, гр. Варна, целият с 
площ от 1 251 кв.м., във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна, в размер на 200 лева, без ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м., възлизащ на 100 лева, без ДДС. 

778-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ113105ВН-
014ВН/10.07.2017 г., в изпълнение  на одобрената от Общински съвет – 
Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“, Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна - 
„Паралакс Груп“ ООД, ЕИК 103053824, представлявано от управителя 
Пламен Ласков Ласков, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ 2 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2508.1486 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
осем.хиляда четиристотин осемдесет и шест), по КККР на район 
„Приморски“, гр. Варна, находящ се в со „Сотира“, гр. Варна, с площ от 
1 251 кв.м., при граници на имота ПИ с идентификатори: 10135.2508.201, 
10135.2508.9562, 10135.2506.32, 10135.2508.9559, по одобрената по-горе 
пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за общинска собственост  № 
9434/14.03.2017 г.   

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

 
 



779-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна 
програма за разпореждане и управление с имоти общинска собственост за 
2017 г.“ приета от Общински съвет – Варна и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № АУ080649ВН-011ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена по искане за 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, представляващ земя с площ от 44,50 кв.м. идеални 
части от 89 кв.м. – общинска собственост, от ПИ с идентификатор 
10135.5504.229 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
четири.двеста двадесет и девет) целият с площ от 301 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, ул. „Места“ № 46, при граници на имота ПИ с идентификатори: 
10135.5504.89, 10135.5504.230, 10135.5504.240, 10135.5504.241, 
10135.5504.242, 10135.5504.228, в размер на 7 800 лева, без ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м. , възлизащ на 175,28 лева, без ДДС. 

779-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ080649ВН-
011ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна – Моника Пейчева 
Пеева, чрез продажба на земя с площ 44,50 кв.м. идеални части от 89 кв.м. 
– общинска собственост, от ПИ с идентификатор 10135.5504.229 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и четири.двеста двадесет и 
девет), находящ се в гр. Варна, ул. „Места“ № 46,  по одобрената по-горе 
пазарна оценка. 

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

 
 
 
780-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна 
програма за разпореждане и управление с имоти общинска собственост за 
2017 г.“, приета от Общински съвет – Варна и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № АУ077213ВН-018ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена по искане за 



прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“ (имота е 
включен в „Годишна програма за разпореждане и управление с имоти 
общинска собственост за 2017 г.“, в раздел ІХ, под № 8), представляващ 
земя с площ от 65 кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5403.5079 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотни и три.пет хиляди и 
седемдесет и девет) целият с площ от 741 кв.м., находящ се в Община 
Варна, со „Боровец-юг“, при граници на имота ПИ с идентификатори: 
10135.5403.977, 10135.5403.980, 10135.5403.975, 10135.5401.5,  в размер на 
2 400 лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м., възлизащ на 36,92 
лева, без ДДС. 

780-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ077213ВН-
018ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна - Стоянка Митева 
Митева чрез продажба на земя с площ от 65 кв.м. от ПИ с идентификатор 
10135.5403.5079 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотни 
и три.пет хиляди и седемдесет и девет), целият с площ от 741 кв.м., 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“, по одобрената по-горе пазарна 
оценка. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9290/10.11.2016 г., вписан в Служба по вписвания – Варна с вх.рег. № 
29108/14.11.2016 г., акт № 159, том LХХVІІ, дело № 16375/2016 г. 

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

 
 
 
781-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ079949ВН-011ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на недвижим 
имот-частна общинска собственост, представляващ 1 кв.м. идеална: част от 
ПИ с идентификатор 10135.2563.1914 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин шестдесет и три.хиляда деветстотин и четиринадесет), с 



площ от 1 454 кв.м., находящ се в гр. Варна, жк „Бриз“, при граници на 
имота ПИ с идентификатори: 10135.2563.1915, 10135.2563.1916, 
10135.2563.232, 10135.2563.73, 10135.2563.70, 10135.2563.231, 
10135.2563.69, 10135.2563.71 и 10135.2563.1666, в размер на 200 лева, без 
ДДС. 

781-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.“ 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ079949ВН-
011ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна - „Първи 
Строителни Технологии“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 202991612, чрез 
продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ 
1 кв.м. идеална част от ПИ с идентификатор 10135.2563.1914 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и три.хиляда 
деветстотин и четиринадесет), с площ от 1 454 кв.м., находящ се в гр. 
Варна, жк „Бриз“, при граници на имота ПИ с идентификатори: 
10135.2563.1915, 10135.2563.1916, 10135.2563.232, 10135.2563.73, 
10135.2563.70, 10135.2563.231, 10135.2563.69, 10135.2563.71 и 
10135.2563.16661. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 9245/19.10.2016 г., вписан в Служба по вписванията - гр. 
Варна на 25.10.2016 г., вх. peг. № 27007, акт № 42, том LXXII, дело № 
15191/2016 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена в 
размер на 200 лева, ДДС, на съсобственика „Първи Строителни 
Технологии“ ЕООД, ЕИК: 202991612. 

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

 
 
 
782-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ007812ВН-011ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 



във връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот-частна общинска собственост, представляващ 339 кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.5401.3052 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди четиристотин и едно.три хиляди петдесет и две), целия с 
площ 1 089 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Боровец – север“, при 
граници на имота ПИ с идентификатори: 10135.5401.2715, 
10135.5401.2716, 10135.5401.2718, 10135.5401.5 и 10135.5401.9508, в 
размер на 10 200 лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1  кв.м. в размер 
на 30,09 лева, без ДДС. 

782-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ007812ВН-
011ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна – Димитричка 
Пенчева Стаменова и Михаил Крумов Стаменов, чрез продажба на 
недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ 339 кв.м. 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5401.3052 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и едно.три хиляди петдесет и две), 
целия с площ 1 089 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Боровец – север“, 
при граници на имота ПИ с идентификатори: 10135.5401.2715, 
10135.5401.2716, 10135.5401.2718, 10135.5401.5 и 10135.5401.9508.   

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8970/22.04.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна на 27.07.2016 г., вх. рег. № 9321, акт № 103, том XXIV, дело № 
5088/2016 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарнa цена в 
размер на 10 200 лева, без ДДС, на съсобствениците Димитричка Пенчева 
Стаменова и Михаил Крумов Стаменов.  

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

 
 
 
783-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 



на Община Варна с рег. № АУ000942ВН-023ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
във връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот-частна общинска собственост, представляващ 115 кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.5426.960 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди четиристотин двадесет и шест.деветстотин и шестдесет), 
целият с площ от 582 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Ракитника“, при 
граници на имота ПИ с идентификатори: 10135.5426.2519, 
10135.5426.2520, 10135.5426.9504 и 10135.5426.959, в размер на 6 550 лева, 
без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 56,96 лева без ДДС. 

783-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ000942ВН-
023ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна – Йоланта 
Железова Рачева, Румяна Георгиева Ангелова – Боюклиева, Атанас Иванов 
Боянов, Атанас Стефанов Куртев, Меглена Владимирова Ставрева – 
Грийн, Илка Боянова Витанова и Тони Боянов Петров, чрез продажба на 
недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ 115 кв.м. 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5426.960 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин двадесет и шест.деветстотин и 
шестдесет), целият с площ от 582  кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Ракитника“, при граници на имота ПИ с идентификатори: 
10135.5426.2519, 10135.5426.2520, 10135.5426.9504 и 10135.5426.959, при 
следните квоти и пазарни цени: 

1. Йоланта Железова Рачева – 10/36 (десет/тридесет и шести) от 
имота на пазарна цена от 1 819,44 лева, без включен ДДС; 

2. Румяна Георгиева Ангелова – Боюклиева – 6/36 (шест/тридесет и 
шести) от имота на пазарна цена от 1 091,67 лева, без включен ДДС; 

3. Атанас Иванов Боянов – 8/36 (осем/тридесет и шести) от имота на 
пазарна цена от 1 455,55 лева, без включен ДДС; 

4. Атанас Стефанов Куртев - 4/36 (четири/тридесет и шести) от 
имота на пазарна цена от 727,78  лева, без включен ДДС; 

5. Меглена Владимирова Ставрева – Грийн – 4/36 (четири/тридесет 
и шести) от имота на пазарна цена от 727,78  лева, без включен ДДС; 

6. Илка Боянова Витанова – 2/36 (две/тридесет и шести) от имота на 
пазарна цена от 363,89  лева, без включен ДДС; 



7. Тони Боянов Петров – 2/36 (две/тридесет и шести) от имота на 
пазарна цена от 363,89  лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8879/15.01.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх. рег. № 782/20.01.2016 г., акт № 122, том II, дело № 341. 

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

 
 
 
784-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ075091ВН-015ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
във връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот-частна общинска собственост, представляващ 30 кв.м. идеални части 
от ПИ с идентификатор 10135.5426.3113 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди четиристотин двадесет и шест.три хиляди сто и тринадесет) 
с площ от 995  кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Ракитника“, при граници 
на имота ПИ с идентификатори: 10135.5426.1051, 10135.5073.5, 
10135.5426.1050, 10135.5054.37, 10135.5426.1053 и 10135.5426.1054, в 
размер на 1 680 лева, без ДДС, при пазарна стойност, на 1 кв.м. в размер на 
56,00 лева, без ДДС. 

784-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ075091ВН-
015ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна – Елена 
Веселинова Борисова и Любомир Иванов Димитров, чрез продажба при 
равни квоти на недвижим имот-частна общинска собственост, 
представляващ 30 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.5426.3113 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
двадесет и шест.три хиляди сто и тринадесет), с площ от 995 кв.м., 
находящ се в гр. Варна, со „Ракитника“, при граници на имота ПИ с 
идентификатори: 10135.5426.1051, 10135.5073.5, 10135.5426.1050, 
10135.5054.37, 10135.5426.1053 и 10135.5426.1054.   



За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9289/10.11.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна на 14.11.2016 г., вх. рег. № 29107, акт № 161, том LXXVII, дело № 
16397/2016 г.     

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарнa цена в 
размер на 1 680,00 лева, без ДДС, при равни квоти на съсобствениците 
Елена Веселинова Борисова и Любомир Иванов Димитров.  

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

 
 
 
785-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ070099ВН-012ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
във връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ 48 кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.4501.2057 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.четири хиляди петстотин и едно.две хиляди петдесет и седем) с площ 
от 648 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Ментеше“, при граници на имота 
ПИ с идентификатори: 10135.4501.2055, 10135.4501.2054, 10135.4501.2053, 
10135.4501.2052 и 10135.4501.9504, в размер на 1 980  лева, без ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 41,25 лева, без ДДС. 

785-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.”, 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ070099ВН-
012ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна – Румен Йорданов 
Христов, чрез продажба на недвижим имот– частна общинска собственост, 
представляващ 48 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.4501.2057 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и едно.две хиляди петдесет и седем), с площ от 648 кв.м., находящ се в гр. 
Варна, со „Ментеше“, при граници на имота ПИ с идентификатори: 
10135.4501.2055, 10135.4501.2054, 10135.4501.2053, 10135.4501.2052 и 
10135.4501.9504. 



За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9414/2017 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна.  

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарнa цена в 
размер на 1 980 лева, без включен ДДС, на съсобственика Румен Йорданов 
Христов.  

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

 
 
 
786-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна 
програма за разпореждане и управление с имоти общинска собственост за 
2017 г.“, приета от Общински съвет – Варна и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № АУ033675ВН-020ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена по искане за 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, представляваща земя с площ от 16 кв.м. от ПИ с 
идентификатор 10135.2517.5210 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и седемнадесет.пет хиляди двеста и десет), целият с 
площ от 547 кв.м., находящ се в гр.Варна, со „Манастирски рид, Бялата 
чешма и Дъбравата“ (имота е включен в Годишната програма в раздел 
ІХ, под № 27) при граници на имота ПИ с идентификатори: 
10135.2517.1475, 10135.2517.1458, 10135.2517.1459, 10135.2517.9500, в 
размер на 896 лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м., възлизащ на 
56 лева, без ДДС. 

786-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ033675ВН-
020ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна - наследниците на 
Аверно Тодоров Авернов – Марийка Янева Тодорова, Димитричка 
Годорова Георгиева, Николай Тодоров Николов, Архонди Янакиев Щерев, 
Николай Архондиев Щерев и Димитър Архондиев Щерев, чрез продажба 
на земя с площ от 16 кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.2517.5210 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.пет хиляди 
двеста и десет), по одобрената по-горе  пазарна оценка. 



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

 
 
 
787-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ090829ВН-009ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна, представляваща 48 кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.2508.1469 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди петстотин и осем.хиляда четиристотин шестдесет и 
девет), находящ се в со „Сотира“,  гр. Варна, целият с площ от 1 971 кв.м., 
която  възлиза  2 817  лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в 
размер на  58,69 лв., без ДДС.  

787-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г.“ и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ090829ВН-
009ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна и от друга страна Светлозар 
Йорданов Йорданов, Михаил Маринов Николов, Павел Иванов Иванов и 
Деница Христова Христова, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ 48 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2508.1469 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и осем.хиляда четиристотин шестдесет и девет), 
находящ се в со „Сотира“, гр. Варна, по кадастрална карта на район 
„Приморски“, целият с площ от 1 971 кв.м. при граници на имота ПИ с 
идентификатори: 10135.2508.201, 10135.2508.200, 10135.2508.1418, 
10135.2508.9516, по одобрената по горе пазарна оценка, при равни квоти за 
всеки от заявителите. 

За гореописаният имот е съставен Акт за общинска собственост  № 
9392/07.02.2017 г.  



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

 
 
 
788-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ040035ВН-011ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща 35 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.4504.770 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и четири.седемстотин и седемдесет), целият  с площ от 1 
792 кв.м. по КККР на гр. Варна, одобрени със заповед № РД-18-
30/19.06.2007 г. на ИД на АГКК, съгласно Акт за общинска собственост № 
9308/22.11.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна с вх.рег. 
30794/29.11.2016 г., Акт № 72, том LXXXII, дело № 17366, находящ се в 
гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“ в размер на 6 000 лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м., възлизаща на 
171,43 лева, без ДДС. 

788-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г.“ и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ040035ВН-
011ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна Кънчо Стоянов 
Панайотов и Антоанета Живодарова Панайотова, чрез продажба  на имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав 
Варненчик“, представляващ 35 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.4504.770 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и четири.седемстотин и седемдесет), целият  с площ 1 
792 кв.м. по КККР на гр. Варна, одобрени със заповед № РД-18-
30/19.06.2007 г. на ИД на АГКК, на съсобствениците Кънчо Стоянов 
Панайотов и Антоанета Живодарова Панайотова. 



За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска № 
9308/22.11.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна с вх.рег. 
30794/29.11.2016 г., Акт № 72, том LXXXII, дело № 17366. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 6 000 лева, без ДДС. 

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

 
 
 
 
789-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ035517ВН-021ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
във връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот-частна общинска собственост, представляващ 236 кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.5404.2812 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди четиристотин и четири.две хиляди осемстотин и 
дванадесет), с площ от 836 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Боровец – 
юг“, при граници на имота ПИ с идентификатори: 10135.5404.1731, 
10135.5404.1604, 10135.5404.9755 и 10135.5404.1603, в размер на 7 600 
лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 32,20 лева, без 
ДДС. 

789-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ035517ВН-
021ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна – Ирина Иванова 
Димитрова, чрез продажба на недвижим имот-частна общинска 
собственост, представляващ 236 кв. м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5404.2812 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и четири.две хиляди осемстотин и дванадесет) с 
площ 836 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Боровец – юг“, при граници 
на имота ПИ с идентификатори: 10135.5404.1731, 10135.5404.1604, 
10135.5404.9755 и 10135.5404.1603.   



За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 8862/07.01.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна на 11.01.2016 г., вх. рег. № 201, акт № 81, том I, дело № 86/2016 г.
 Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарнa цена 
възлизаща на 7 600 лева, без ДДС, на съсобственика Ирина Иванова 
Димитрова.  

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

 
 
 
790-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ064663ВН-011ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
във връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот-частна общинска собственост, представляващ 70 кв.м. идеални части 
от ПИ с идентификатор 10135.5403.5073 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди четиристотин и три.пет хиляди седемдесет и три) с площ от 
864 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Боровец – юг“, при граници на 
имота ПИ с идентификатори: 10135.5403.979, 10135.5403.980, 
10135.5403.1082, 10135.5403.977 и 10135.5401.5, в размер на 2 653 лева, без 
ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 37,90 лева, без ДДС. 

790-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ064663ВН-
011ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна – Красимира 
Драганова Йовкова и Мартин Красимиров Йовков, чрез продажба на 
недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ 70 кв.м. 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5403.5073 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.пет хиляди седемдесет и 
три), с площ от 864 кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Боровец – юг“, при 
граници на имота ПИ с идентификатори: 10135.5403.979, 10135.5403.980, 
10135.5403.1082, 10135.5403.977 и 10135.5401.5. 



За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9191/30.09.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна на 07.10.2016 г., вх. рег. № 25286, акт № 75, том LXVII, дело № 
14175/2016 г.  

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарнa цена в 
размер на 2 653 лева, без ДДС, при равни квоти на съсобствениците 
Красимира Драганова Йовкова и Мартин Красимиров Йовков. 

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

 
 
 
791-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ042286ВН-012ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
във връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот-частна общинска собственост, представляващ 14 кв.м. идеални части 
от ПИ с идентификатор 10135.2552.5028 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и две.пет хиляди двадесет и осем), с 
площ от 927 кв.м., находящ се в гр. Варна, жк „Изгрев – 1“, при граници 
на имота ПИ с идентификатори: 10135.2552.1564, 10135.2552.1565, 
10135.2552.1567, 10135.2552.1582 и 10135.2552.2659, в размер на 820 лева, 
без ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м. в размер на 58,57 лева, 
без ДДС. 

791-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ042286ВН-
012ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна – Павлин Великов 
Стаматов, чрез продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, 
представляващ 14 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2552.5028 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и две.пет хиляди двадесет и осем) с площ 927 кв.м., находящ се в 
гр. Варна, жк „Изгрев – 1“, при граници на имота ПИ с идентификатори: 



10135.2552.1564, 10135.2552.1565, 10135.2552.1567, 10135.2552.1582 и 
10135.2552.2659. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9211/19.10.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна на 20.10.2016 г., вх. рег. № 26527, акт № 157, том LXX, дело № 
14893/2016 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарнa цена в 
размер на 820 лева, без ДДС, на съсобственика Павлин Великов Стаматов. 

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

 
 
 
792-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ000945ВН-022ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
във връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот-частна общинска собственост, представляващ 26 кв.м. идеални части 
от ПИ с идентификатор 10135.5426.2450 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди четиристотин двадесет и шест.две хиляди четиристотин и 
петдесет), целия с площ 608 кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Ракитника“, при граници на имота ПИ с идентификатори: 
10135.5426.2622, 10135.5426.707, 10135.5426.706, 10135.5426.3114 и 
10135.5426.9519, в размер на 1 736 лева, без ДДС, при пазарна стойност, на 
1 кв.м. в размер на 66,77 лева, без ДДС. 

792-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ000945ВН-
022ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна – Йоланта 
Железова Рачева, Румяна Георгиева Ангелова – Боюклиева, Атанас Иванов 
Боянов, Атанас Стефанов Куртев, Меглена Владимирова Ставрева – 
Грийн, Илка Боянова Витанова и Тони Боянов Петров, чрез продажба на 
недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ 26 кв.м. 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5426.2450 (десет хиляди сто 



тридесет и пет.пет хиляди четиристотин двадесет и шест.две хиляди 
четиристотин и петдесет), целият с площ 608 кв.м., находящ се в гр. Варна, 
со „Ракитника“, при граници на имота ПИ с идентификатори: 
10135.5426.2622, 10135.5426.707, 10135.5426.706, 10135.5426.3114 и 
10135.5426.9519, при следните квоти и пазарни цени: 

1. Йоланта Железова Рачева – 10/36 (десет/тридесет и шести) от 
имота по пазарна цена в размер на 482,22 лева, без ДДС; 

2. Румяна Георгиева Ангелова – Боюклиева – 6/36 (шест/тридесет и 
шести) от имота по пазарна цена в размер на 289,33 лева, без ДДС; 

3. Атанас Иванов Боянов – 8/36 (осем/тридесет и шести) от имота по 
пазарна цена в размер на 385,79  лева, без ДДС; 

4. Атанас Стефанов Куртев - 4/36 (четири/тридесет и шести) от имота 
по пазарна цена в размер на 192,89 лева, без ДДС; 

5. Меглена Владимирова Ставрева – Грийн – 4/36 (четири/тридесет и 
шести) от имота по пазарна цена в размер на 192,89  лева, без ДДС; 

6. Илка Боянова Витанова – 2/36 (две/тридесет и шести) от имота по 
пазарна цена в размер на 96,44 лева, без ДДС; 

7. Тони Боянов Петров – 2/36 (две/тридесет и шести) от имота по 
пазарна цена в размер на 96,44  лева, без ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8878/15.01.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх. рег. № 784/20.01.2016 г., акт № 138, том II, дело № 361. 

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

 
 
 
793-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ047202ВН-017ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, във връзка с уравняване на дяловете при извършване на 
разпоредителна сделка по реда на чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската 
собственост, чрез делба между Община Варна от една страна и Тодор 
Петров Марков и Димитра Друмева Маркова от друга страна, върху ПИ с 
идентификатор 10135.2526.203 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин двадесет и шест.двеста и три), на 10 кв.м. идеални части 
от имота, находящ се в гр. Варна, ул. „Д-р Любен Попов“ № 60, жк 
„Бриз“, предмет на Акт за общинска собственост № 5683/25.05.2009 г., 
включени в ПИ с проектен идентификатор 10135.2526.2454 (десет хиляди 



сто тридесет и пет.две хиляди петстотин двадесет и шест.две хиляди 
четиристотин петдесет и четири), в размер на 828,13 лв., без ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 82,81 лв., без ДДС.  

793-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 1 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в  
изпълнение  на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2017 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ047202ВН-017ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Д-р 
Любен Попов“ № 60, жк „Бриз“, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.2526.203 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
двадесет и шест.двеста и три), по КККР на гр.Варна, целият с площ от 1 
060  кв.м., между Община Варна - собственик на 64 кв.м. идеални части от 
имота, предмет на Акт за общинска собственост № 5683/25.05.2009 г., от 
една страна и Тодор Петров Марков и Димитра Друмева Маркова – 
собственици при условията на съпружеска имуществена общност на 996 
кв.м. идеални части от имота на основание Договор № Д-8-9200/46/31.01. 
2008 г. за продажба на общински имот, от друга страна, чрез доброволна 
делба на недвижимия имот, при следните условия: 

1. Община Варна получава в дял и придобива в собственост ПИ с 
проектен идентификатор 10135.2526.2490, (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин двадесет и шест.две хиляди четиристотин и 
деветдесет), с проектна площ от 54 кв.м., при съседи: 10135.2526.9508, 
10135.2526.205, 10135.2526.2454, 10135.2526.1686, съгласно скица-проект 
№ 15-25423-20.01.2016 г., издадена от началник СГКК-Варна. 

2. Тодор Петров Марков и Димитра Друмева Маркова получават в 
дял и придобиват в собственост ПИ с проектен  идентификатор 
10135.2526.2454 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
двадесет и шест.две хиляди четиристотин петдесет и четири) с  проектна 
площ 1 006 кв.м., при съседи: 10135.2526.205, 10135.2526.9600, 
10135.2526.201, 10135.2526.1686, 10135.2526.2490, съгласно скица-проект 
№ 15-25423-20.01.2016 г., издадена от началник СГКК-Варна. 

3. За уравняване на дяловете, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка  на  основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за 
общинската собственост, съделителите Тодор Петров Марков и Димитра 
Друмева Маркова следва да заплатят на Община Варна пазарната стойност 
на 10 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2526.203 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин двадесет и шест.двеста и 
три), по КККР на гр.Варна, предмет на Акт за общинска собственост № 



5683/25.05.2009 г., включени в ПИ с проектен идентификатор 
10135.2526.2454, по одобрената по горе пазарна оценка. 

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

 
 
 
 
794-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ000986ВН-011ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим  оценител, 
във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна, представляваща 363 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2575.221 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин седемдесет и пет.двеста двадесет и едно) по КККР гр. 
Варна, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, 
идентичен с УПИ XVI-123 (шестнадесет за сто двадесет и три), целият с 
площ от 1 433 кв.м., съгласно Акт за общинска собственост № 
7111/12.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна с вх.рег. 
21558/15.10.2012 г., Акт № 187, том LVI, дело № 11876, находящ се в гр. 
Варна, кв. „Виница“, ул. „Цар Борис III“ № 69 в размер 26 590 лева, без 
ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м., в размер на 73,25 лева, без ДДС. 

794-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г.“ и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ000986ВН-
011ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна  прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна Румяна Стоянова 
Котева, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, с 
административен адрес гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Цар Борис III“ № 
69, представляващ 363 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2575.221 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.двеста двадесет и едно) по КККР, одобрени със заповед 
№ РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ XVI-123 
(шестнадесет за сто двадесет и три), целият с площ от 1 433 кв.м., при 
граници ПИ с идентификатори: 10135.2575.222, 10135.2575.396, 



10135.2575.220, 10135.2575.214, 10135.2575.213,  на съсобственика Румяна 
Стоянова Котева. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост  № 7111/12.10.2012 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх.рег. № 21558/15.10.2012 г., Акт № 187, том LVI, дело № 11876. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 26 590 лева, без включен ДДС. 

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

 
 
 
795-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ021430ВН-019ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
във връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот-частна общинска собственост, представляващ 209 кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 72709.501.334 (седемдесет и две хиляди 
седемстотин и девет.петстотин и едно.триста тридесет и четири) с площ от 
1 089 кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Стоян Буйнов“ 
№ 2, при граници на имота ПИ с идентификатори: 72709.501.333, 
72709.501.984 и 72709.501.929, в размер на 4 797 лева, без ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 22,95 лева, без ДДС. 

795-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ021430ВН-
019ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна – Красимир 
Кирилов Костадинов и Цветан Кирилов Костадинов, чрез продажба на 
недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ 209 кв.м. 
идеални части от ПИ с идентификатор 72709.501.334 (седемдесет и две 
хиляди седемстотин и девет.петстотин и едно.триста тридесет и четири), 
целият с площ от 1 089 кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. 
„Стоян Буйнов“ № 2, при граници на имота ПИ с идентификатори: 
72709.501.333, 72709.501.984 и 72709.501.929. 



За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 8870/07.01.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна на 11.01.2016 г., вх. рег. № 205, акт № 76, том I, дело № 81/2016 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарнa цена в 
размер на 4 797,00 лева, без включен ДДС, при равни квоти на 
съсобствениците Красимир Кирилов Костадинов и Цветан Кирилов 
Костадинов.  

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

 
 
 
 
796-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ002731ВН-021ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
във връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот-частна общинска собственост, представляващ 614 кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 72709.31.9 (седемдесет и две хиляди 
седемстотин и девет.тридесет и едно.девет), с площ от 1 614 кв.м., находящ 
се в Община Варна, с. Тополи, местност „Ченгене чешма“, при граници 
на имота ПИ с идентификатори: 72709.31.8, 72709.31.22, 72709.31.18, 
72709.31.19, 72709.31.20, 72709.31.29 и 72709.31.6, в размер на 3 870 лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 6,30 лева, 
без ДДС. 

796-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ002731ВН-
021ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна – Здравка 
Никифорова Кръстева и Стефан Петров Кръстев, чрез продажба на 
недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ 614 кв.м. 
идеални части от ПИ с идентификатор 72709.31.9 (седемдесет и две хиляди 
седемстотин и девет.тридесет и едно.девет) с площ от 1 614 кв.м., находящ 
се в Община Варна, с. Тополи, местност „Ченгене чешма“, при граници 



на имота ПИ с идентификатори: 72709.31.8, 72709.31.22, 72709.31.18, 
72709.31.19, 72709.31.20, 72709.31.29 и 72709.31.6. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9291/10.11.2016 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна на 14.11.2016 г., вх. рег. № 29109, акт № 40, том LXXVIII, дело № 
16482/2016 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарнa цена в 
размер на 3 870 лева, без включен ДДС, при равни квоти на 
съсобствениците Здравка Никифорова Кръстева и Стефан Петров Кръстев. 

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

 
 
 
 
797-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на 
„Годишната програма за разпореждане и управление с имоти общинска 
собственост за 2017 г.“ приета от Общински съвет – Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ005155ВН-
020ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена по искане за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване 
частта на Община Варна от недвижим имот в Община Варна, с. Каменар, 
представляваща земя с площ от 19 кв.м. идеални части от УПИ ХІІІ-83 
(тринадесет-осемдесет и три) в кв. 9 (девет), целия с площ от 1 510 кв.м., 
при граници на имота: УПИ ХІІ-84, улица, УПИ ХІV-82, УПИ  ХVІІ-96, 
УПИ ХVІІІ-96, УПИ ХХ-95,  УПИ ХХІ-94 в размер на 804  лева, без ДДС, 
при пазарна стойност на 1 кв.м., възлизащ на 42,32 лева, без ДДС.  

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
9154/12.09.2016 г., вписан в Служба по вписвания – Варна с вх.рег. № 
23140/15.09.2016 г., акт № 145, том LХІ, дело № 12957. 

797-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ005155ВН-
020ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна - Мариана 
Борисова Благоева и Росен Маринов Стоянов чрез продажба на земя с 
площ от 19 кв.м. идеални части от УПИ ХІІІ-83 (тринадесет-осемдесет и 



три) в кв. 9 (девет) по плана на с. Каменар, Община Варна, по одобрената 
по-горе пазарна оценка. 

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

 
 
 
798-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал.2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ074545ВН-015ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна, представляваща 209,09 кв.м. 
идеални части от УПИ ХІХ-47 (деветнадесет-четиридесет и седем), кв. 3, 
по плана на с. Константиново, Община Варна, целият с площ от 888,09 
кв.м., която възлиза на 7 271 лева, без ДДС, при пазарна стойност на 1 
кв.м. в размер на 34,77 лв., без ДДС.  

798-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в  
изпълнение  на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна 
програма  за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2017 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ074545ВН-015ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Анна Пейчева Касабова, чрез продажба на имот-частна общинска 
собственост, представляващ 209,09 кв.м. идеални части от УПИ ХІХ-47 
(деветнадесет-четиридесет и седем), кв. 3, с. Константиново, Община 
Варна, целият с площ от 888,09 кв.м., при граници на имота: ул. „Янтра“, 
улица „Васил Левски“, УПИ ХХІІ-48, УПИ ХХ-540, по одобрената по-горе 
пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8822/07.01.2016 г. 

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

 
 



Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения и съображения по втора точка? Не виждам. Режим на 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 17. 
 
За протокола Калин Калевски – „за“. 
Някой да не е успял да гласува? 

 
Юлияна БОЕВА 
На мен не ми излезе на таблета, също. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Добре, прегласуване, колеги. Режим на гласуване. Прегласуваме, да. 
  
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
За протокола д-р Маринова също „за“, Костадин Костадинов – 

„въздържал се“, Ивайло Митковски – „за“, Юлияна Боева – „за“.  
 
Приема се, колеги. Искаше думата г-н Христо Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаема г-жо председателства, уважаеми колеги, само едно 

съобщение. Във връзка с възможността за трансфер на карти, т.е. за 
достъпа на съветниците с карти до паркинга, има предложение на инж. 
Младен Иванов – директор на ОП „Общински паркинги и синя зона“. 
Молбата е да съберем всички карти на съветниците и всеки от съветниците 
да напише марката на автомобила и номера на автомобила. Някой има две, 
на този който се ползва най-често, за да ги предадем на администрацията, 
за да може в рамките на ден-два те да бъдат активирани и да може да има 
вече достъп с картите, да не вадим билетчетата при влизане на паркинга. 
Казах, когато е възможно, да се организираме. Може и утре да е, и в други 
ден да е, когато преценим, просто да се съберат при администрацията, за 
да могат да бъдат предадени. Предложението е, колеги, утре след сесията 
да бъдат предадени в администрацията картите, за да могат в рамките на 
ден-два да бъдат активирани. Благодаря. И името, и автомобила. 

 
 
 



Лидия МАРИНОВА 
Да, благодаря. Колеги, преди да продължим по точка три, 

предварително взехме решение, че от т. 3 до т. 7 включително ще 
гласуваме анблок. Заповядайте, г-жо Боева. 

 
Юлияна БОЕВА 
799-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012394ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление за срок от 10 (десет) години недвижими 
имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Варна, както 
следва: 

1. бул. „Република“ 124-А, представляващ ПИ 10135.3512.158 
(десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. сто 
петдесет и осем), с площ 16 964 (шестнадесет хиляди деветстотин 
шестдесет и четири) кв.м. по КККР, одобрени със заповед № РД-18-
64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, начин на трайно ползване: За друг 
обществен обект, комплекс и сгради с идентификатори: 10135.3512.158.1 
(десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. сто 
петдесет и осем. едно) със застроена площ = 1 138 (хиляда сто тридесет и 
осем) кв.м., етажност: 4 (четири) етажа и сутерен; 10135.3512.158.2 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. сто 
петдесет и осем. две) със застроена площ = 372 (триста седемдесет и две) 
кв.м., етажност: 2 (два) етажа; 10135.3512.158.3 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. сто петдесет и осем. три) със 
застроена площ = 528 (петстотин двадесет и осем) кв.м., етажност: 1 (един) 
етаж; 10135.3512.158.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди 
петстотин и дванадесет. сто петдесет и осем. четири) със застроена площ = 
78 (седемдесет и осем) кв.м., етажност: 1 (един) етаж; 10135.3512.158.5 
(десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. сто 
петдесет и осем. пет) със застроена площ = 169 (сто шестдесет и девет) 
кв.м., етажност: 2 (два) етажа и сутерен; 10135.3512.158.6 (десет хиляди 
сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и дванадесет. сто петдесет и 
осем. шест) със застроена площ = 39 (тридесет и девет) кв.м., етажност: 1 
(един) етаж, предмет на Акт за общинска собственост № 7702/20.03.2014 
г., вписан в Службата по вписвания – гр. Варна с вх. рег. № 
5511/24.03.2014 г., Акт 188, том XIII, дело 2691, в полза на СУ „Гео 
Милев“, БУЛСТАТ 000086191, със седалище и адрес на управление: гр. 



Варна, жк „Младост“, бул. „Република“ № 124 А, представлявано от 
Албена Тодорова Павлова – Директор; 

2.  ул. „Неофит Бозвели“ № 33, представляващ ПИ 10135.1501.270 
(десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и едно. двеста и 
седемдесет), с площ 4 421 (четири хиляди четиристотин двадесет и един) 
кв.м. по КККР, одобрени със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на 
АГКК, предназначение: За друг обществен обект и сгради с 
идентификатори: 10135.1501.270.1 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
хиляда петстотин и едно. двеста и седемдесет. едно) със застроена площ = 
954 (деветстотин петдесет и четири) кв.м., етажност: 4 (четири) етажа; 
10135.1501.270.2 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
едно. двеста и седемдесет. две) със застроена площ = 22 (двадесет и две) 
кв.м., етажност: 1 (един) етаж; 10135.1501.270.3 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. хиляда петстотин и едно. двеста и седемдесет. три) със застроена 
площ = 22 (двадесет и две) кв.м., етажност: 1 (един) етаж; 10135.1501.270.4 
(десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и едно. двеста и 
седемдесет. четири) със застроена площ = 16 (шестнадесет) кв.м., 
етажност: 1 (един) етаж; 10135.1501.270.5 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. хиляда петстотин и едно. двеста и седемдесет. пет) със застроена площ 
= 44 (четиридесет и четири) кв.м., етажност: 1 (един) етаж; 
10135.1501.270.6 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
едно. двеста и седемдесет. шест) със застроена площ = 11 (единадесет) 
кв.м., етажност: 1 (един) етаж и 10135.1501.270.7 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. хиляда петстотин и едно. двеста и седемдесет. седем) със 
застроена площ = 460 (четиристотин и шестдесет) кв.м., етажност: 2 (два) 
етажа, предмет  Акт за публична общинска собственост № 7125/12.10.2012 
г. вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 21660/15.10.2012 г., Акт 
№ 63, том LVII, дело 11952 и Акт № 1/19.03.2015 г. за поправка на Акт за 
публична общинска собственост № 7125/12.10.2012 г., вписан в Службата 
по вписванията – Варна с вх. рег. № 6234/24.03.2015  г., Акт № 195, том 
XV, дело 31447, в полза на ОУ „Цар Симеон I“, БУЛСТАТ 00093440286, 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Неофит Бозвели“ № 
33, представлявано от Стоянка Иванова Велянова – Директор; 

3. ул. „Тодор Влайков“ № 18, представляващ ПИ 10135.51.105 
(десет хиляди сто тридесет и пет. петдесет и едно. сто и пет) и сгради с 
идентификатори: 10135.51.105.1 (десет хиляди сто тридесет и пет. петдесет 
и едно. сто и пет. едно) със застроена площ = 907 (деветстотин и седем) 
кв.м., етажност: 4 (четири) етажа и 10135.51.105.2 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. петдесет и едно. сто и пет. две) със застроена площ = 408 
(четиристотин и осем) кв.м., етажност: 2 (два) етажа, предмет на Акт за 
общинска собственост № 6624/18.10.2011 г., вписан в Службата по 
вписванията с вх. рег. № 23452/20.10.2011 г., том LXVI, № 190, дело 14182, 



в полза на СУ „Елин Пелин“, БУЛСТАТ 000082061, със седалище и адрес 
на управление: гр. Варна, ул. „Тодор Влайков“ № 18, представлявано от 
Донка Николова Иванова – Директор. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимите  имоти се извършва от лицата, на 
които са предоставени за управление, като необходимите средства се 
предвиждат ежегодно по бюджетите им. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
800-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012359ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна, предоставя 
безвъзмездно за управление на СУ „Пейо Крачолов Яворов“, БУЛСТАТ 
000086825, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк „Владислав 
Варненчик“ III м.р., представлявано от Директора, недвижим имот – 
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав 
Варненчик“, представляващ ПИ 10135.4502.237 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. четири хиляди петстотин и две. двеста тридесет и седем), с 
площ 26 154 (двадесет и шест хиляди сто петдесет и четири) кв.м., по 
КККР, одобрени със заповед № РД18-30/19.06.2007 г. на ИД на АК и 
сгради с идентификатори: 10135.4502.237.1 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. четири хиляди петстотин и две. двеста тридесет и седем. едно) със 
застроена площ = 524 (петстотин двадесет и четири) кв.м., етажност: 3 
(три) етажа, 10135.4502.237.2 (десет хиляди сто тридесет и пет. четири 
хиляди петстотин и две. двеста тридесет и седем. две) със застроена площ 
= 296 (двеста деветдесет и шест) кв.м., етажност: 2 (два) етажа, 
10135.4502.237.3 (десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди 
петстотин и две. двеста тридесет и седем. три) със застроена площ = 1 971 
(хиляда деветстотин седемдесет и един) кв.м., етажност: 3 (три) етажа, 
10135.4502.237.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди 
петстотин и две.двеста тридесет и седем.четири) със застроена площ 27 
(двадесет и седем) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, 10135.4502.237.5 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.двеста тридесет 



и седем. пет) със застроена площ = 520 (петстотин и двадесет) кв.м., 
етажност: 2 (два) етажа, 10135.4502.237.6 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.четири хиляди петстотин и две.двеста тридесет и седем.шест) със 
застроена площ = 331(триста тридесет и един) кв.м., етажност: 1 (един) 
етаж, 10135.4502.237.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди 
петстотин и две.двеста тридесет и седем.седем) със застроена площ = 6 
(шест) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, предмет на Акт за публична 
общинска собственост № 7312/21.01.2013 г., вписан в Службата по 
вписванията с вх. рег. № 975/23.01.2013 г., Акт № 20,том III, дело 419, за 
срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия  имот се извършва от лицето, на което 
е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 
ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
801-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012392ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна, предоставя 
безвъзмездно за управление на СУ „Свети Климент Охридски“, 
БУЛСТАТ 000082143,  представлявано от Директора, недвижим имот – 
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Михаил 
Колони“ № 10, представляващ ПИ 10135.1507.1023 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. хиляда петстотин и седем. хиляда двадесет и три), с площ  
4 439 (четири хиляди четиристотин тридесет и девет) кв.м. по КККР, 
одобрени със заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, изменени 
със заповед № КД-14-03-84/26.06.2009 г. на Началника на СГКК-Варна и 
сгради с идентификатори: 10135.1507.1023.1 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и седем.хиляда двадесет и три.едно) със застроена 
площ = 1 098 (хиляда деветдесет и осем) кв.м., етажност: 3 (три) етажа; 
10135.1507.1023.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
седем.хиляда двадесет и три.две) със застроена площ = 174 (сто седемдесет 
и четири) кв.м., етажност: 1 (един) етаж; 10135.1507.1023.3 (десет хиляди 



сто тридесет и пет.хиляда петстотин и седем.хиляда двадесет и три.три) 
със застроена площ = 30 (тридесет) кв.м., етажност: 1 (един) етаж; 
10135.1507.1023.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
седем.хиляда двадесет и три.четири) със застроена площ = 376 (триста 
седемдесет и шест) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, предмет на Акт за 
публична общинска собственост № 7314/21.01.2013 г., вписан в Службата 
по вписванията с вх. рег. № 1047/23.01.2013 г., Акт № 61,том III, дело 460, 
за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия  имот се извършва от лицето, на което 
е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 
ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

Общински съвет – Варна възлага  на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху  гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
802-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от З Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012388ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна, предоставя 
безвъзмездно за управление на ОУ „Свети Иван Рилски“, БУЛСТАТ 
000082093, представлявано от Директора, недвижим имот – публична 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Владислав 
Варненчик“ № 225, представляващ ПИ 10135.3517.3 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. три хиляди петстотин и седемнадесет. три), с площ 13 982 
(тринадесет хиляди деветстотин осемдесет и два) кв.м. по КККР, одобрени 
със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК  и сгради с 
идентификатори: 10135.3517.3.1 (десет хиляди сто тридесет и пет. три 
хиляди петстотин и седемнадесет. три. едно) със застроена площ = 937 
(деветстотин тридесет и седем) кв.м., етажност: 2 (два) етажа; 
10135.3517.3.3 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и 
седемнадесет. три. три) със застроена площ = 70 (седемдесет) кв.м., 
етажност: 1 (един) етаж; 10135.3517.3.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
три хиляди петстотин и седемнадесет. три. четири) със застроена площ = 
25 (двадесет и пет) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, предмет на Акт за 
публична общинска собственост № 9091/12.07.2016 г., вписан в Службата 



по вписванията с вх. рег. № 16715/14.07.2016 г., Акт № 72,том XLIV, дело 
9299, за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия  имот се извършва от лицето, на което 
е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 
ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
803-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012412ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна, предоставя 
безвъзмездно за управление на ОУ „Отец Паисий“, БУЛСТАТ 000081290,  
представлявано от Директора, недвижим имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Козница“ № 1, представляващ 
ПИ 10135.3515.1152 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и петнадесет.хиляда сто петдесет и две), с площ 4 609 (четири 
хиляди шестстотин и девет) кв.м. и сгради с идентификатори: 
10135.3515.1152.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет.хиляда сто петдесет и две.едно) със застроена площ = 11 
(единадесет) кв.м., етажност: 1 (един) етаж; 10135.3515.1152.2 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и петнадесет. хиляда сто 
петдесет и две. две) със застроена площ = 954 (деветстотин петдесет и 
четири) кв.м., етажност: 3 (три) етажа; 10135.3515.1152.3 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда сто петдесет и 
две.три) със застроена площ = 414 (четиристотин и четиринадесет) кв.м., 
етажност: 1 (един) етаж, предмет на Акт за публична общинска 
собственост № 6300/15.04.2011 г., вписан в Службата по вписванията с вх. 
рег. № 7593/18.06.2011 г., Акт № 197, том ХХI, дело 4529, за срок от 10 
(десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия  имот се извършва от лицето, на което 
е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 
ежегодно по бюджета на учебното заведение. 



Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
804-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17012407ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна 
изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“ и допълва Раздел XII „Имоти и вещи – 
общинска собственост, които ще се предоставят за управление на 
юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 
12 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество“, с имот публична-
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Парижка Комуна“ № 
25, представляващ сгради с идентификатори: 10135.1503.663.4 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три.шестстотин шестдесет и 
три.четири) със застроена площ = 275 (двеста седемдесет и пет) кв.м., 
етажност: 2 (два) етажа и 10135.1503.663.5 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и три.шестстотин шестдесет и три.пет) със застроена 
площ = 141 (сто четиридесет и един) кв.м., етажност: 2 (два) етажа. 

804-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост,  във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012407ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна предоставя на ДГ 
№ 1 „СВЕТУЛКА”, със седалище и адрес на управление:  гр. Варна, ул. 
„Парижка Комуна“ № 25, представлявана от Директора, безвъзмездно за 
управление имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Парижка комуна“ № 25, представляващ сгради с идентификатори: 
10135.1503.663.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и три. 
шестстотин шестдесет и три. четири) със застроена площ = 275 (двеста 
седемдесет и пет) кв.м., етажност: 2 (два) етажа и 10135.1503.663.5 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три.шестстотин шестдесет и 
три.пет) със застроена площ = 141 (сто четиридесет и един) кв.м., 
етажност: 2 (два) етажа, предмет на Акт за общинска собственост № 
9051/03.01.2017 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 



152/09.01.2017 г., Акт № 33, дело I, дело № 25, за срок от 10 (десет) 
години. 

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

 
 
 
 
805-10. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012375ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на ОУ „Петко Рачов Славейков“, БУЛСТАТ 
000083074, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав 
Варненчик“ № 80, представлявано от Директора, и III ПМГ „Академик 
Методий Попов“, БУЛСТАТ 000087749, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 80, представлявана 
от Директора, недвижим имот - публична общинска собственост, находящ 
се в гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 80, представляващ ПИ 
10135.1502.109 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
две.сто и девет), с площ 11 060 (единадесет хиляди и шестдесет) кв.м. и 
сгради с идентификатори: 10135.1502.109.1 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. хиляда петстотин и две. сто и девет. едно) със застроена площ = 1 345 
(хиляда триста четиридесет и пет) кв.м., етажност: 3 (три) етажа, 
10135.1502.109.2 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и две. 
сто и девет. две) със застроена площ = 405 (четиристотин и пет) кв.м., 
етажност: 2 (два) етажа, предмет на Акт за публична общинска 
собственост № 9435/14.03.2017 г, вписан в Службата по вписванията с вх. 
рег. № 5834/16.03.2017 г., Акт № 32,том XIII, дело 2576, за срок от 10 
(десет) години. 

Във връзка с поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, 
такса битови отпадъци и данъка върху недвижимия имот да бъде сключено 
Споразумение между двамата представляващи учебните заведения, за 
определяне на необходимите средства по бюджетите им за съответната 
учебна година за поемане на задълженията. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 



действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
806-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012371ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на ОУ „Васил Априлов“, БУЛСТАТ 
000081988, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Братя 
Миладинови“ № 130, представлявано от Директора, недвижим имот - 
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя 
Миладинови“ № 130, представляващ ПИ 10135.1502.168 (десет хиляди 
сто тридесет и пет. хиляда петстотин и две. сто шестдесет и осем), с площ 
5 298 (пет хиляди двеста деветдесет и осем) кв.м. и сгради с 
идентификатори: 10135.1502.168.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и две.сто шестдесет и осем.едно) със застроена площ = 558 
(петстотин петдесет и осем) кв.м. етажност: 2 (два) етажа, 10235.1502.168.2 
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и две.сто шестдесет и 
осем.две) със застроена площ = 145 (сто четиридесет и пет) кв.м. етажност: 
3 (три) етажа, 10135.1502.168.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и две.сто шестдесет и осем.три) със застроена площ = 254 
(двеста петдесет и четири) кв.м. етажност: 2 (два) етажа, 10135.1502.168.4 
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и две.сто шестдесет и 
осем.четири) със застроена площ = 72 (седемдесет и два) кв.м. етажност: 1 
(един) етаж и 10135.1502.168.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и две.сто шестдесет и осем.пет) със застроена площ = 65 
(шестдесет и пет) кв.м. етажност: 1 (един) етаж, предмет на Акт за 
публична общинска собственост № 9436/14.03.2017 г., вписан в Службата 
по вписванията с вх. рег. № 5835/16.03.2017 г., Акт № 35дом XIII, дело 
2579, за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от лицето, на което 
е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 
ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

Общински съвет – Варна възлага на Община Варна издаването на 
заповед и сключването на договор за безвъзмездно управление, върху 
гореописания имот, както и осъществяването на всички действия 
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 



807-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012374ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на ОУ „Стефан Караджа“, БУЛСТАТ 
000082175, със седалище  и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Братя 
Бъкстон“ № 11, представлявано от Директора, недвижим имот – публична 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон“ № 
11, представляващ ПИ 10135.2556.176 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
две хиляди петстотин петдесет и шест. сто седемдесет и шест), с площ 2 
876 (две хиляди осемстотин седемдесет и шест) кв.м., по КККР, одобрени 
със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК и сгради с 
идентификатори: 10135.2556.176.1 (десет хиляди сто тридесет и пет. две 
хиляди петстотин петдесет и шест. сто седемдесет и шест. едно) със 
застроена площ = 818 (осемстотин и осемнадесет) кв.м., етажност: 3 (три) 
етажа, 10135.2556.176.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и шест.сто седемдесет и шест.две)  със застроена площ 
= 275 (двеста седемдесет и пет) кв.м., етажност: 1 (един) етажа, 
10135.2556.176.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и шест.сто седемдесет и шест.три) със застроена площ = 180 (сто 
и осемдесет) кв.м., етажност: 1 (един), предмет на Акт за публична 
общинска собственост № 8983/22.04.2016 г., вписан в Службата по 
вписванията с вх. рег. № 9333/27.04.2016 г., Акт № 106,том ХХIV, дело 
5091,  за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия  имот се извършва от лицето, на което 
е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 
ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
 
808-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба за реда за 



придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012415ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна предоставя 
безвъзмездно за управление на Средно училище с езиково обучение 
„Александър Сергеевич Пушкин“, БУЛСТАТ 000086939, със седалище  
и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Професор Державин“ № 12, 
представлявано от Директора, недвижим имот – публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Професор Державин“ № 12, 
представляващ ПИ 10135.1505.59 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и пет.петдесет и девет), с площ 4 101 (четири хиляди сто и един) 
кв.м. по КККР на район „Одесос“, одобрени със заповед № РД-18-
98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК и сгради с идентификатори: 
10135.1505.59.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
пет.петдесет и девет.едно) със застроена площ = 818 (осемстотин и 
осемнадесет) кв.м., етажност: 4 (четири) етажа, 10135.1505.59.2 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и пет.петдесет и девет. две) 
със застроена площ = 363 (триста шестдесет и три) кв.м., етажност: 1 
(един) етаж и 10135.1505.59.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и пет.петдесет и девет.три) със застроена площ = 35 (тридесет и 
пет) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, предмет на Акт за публична общинска 
собственост № 9409/07.02.2017 г., вписан в Службата по вписванията с вх. 
рег. № 2854/13.02.2017 г., Акт № 81,том VI, за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия  имот се извършва от лицето, на което 
е предоставен за управление, като необходимите средства се предвиждат 
ежегодно по бюджета на учебното заведение. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
809-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, съгласно Раздел IV, чл. 1 „в“ 
от договор рег. № Д15001508ВН/25.09.2015 г. и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17012363ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – 
Варна прекратява действието на договор рег.  № Д15001508ВН/25.09.2015 
г., сключен между Община Варна и ОП „Комплекс за детско хранене“, 
ЕИК 0000934421664, със седалище и  адрес на управление: гр. Варна, бул. 
„Мария Луиза“ № 11, представлявано от Директора, за безвъзмездно 



управление върху имоти-частна общинска собственост, находящи се в гр. 
Варна: 

- бул. „Мария Луиза“ № 11, представляващ трети и четвърти 
надпартерен етаж от сграда с идентификатор 10135.1504.221.1; 

-  Детска кухня № 5, ул. „Яне Сандански“ № 1; 
-  Детска кухня № 2, бул. „Цар Освободител“ № 64. 
предмет на Акт за общинска собственост № 479/13.01.1998 г., вписан 

в Службата по вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 25062/06.10.2005 г., 
дело № 18905,  Акт за общинска собственост № 227/01.08.1997 г., вписан в 
Службата по вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 3155/21.02.2005 г., том 
Х, дело № 148 и Акт за общинска собственост № 8728/04.11.2015 г., вписан 
в Службата по вписванията- гр. Варна с вх. рег. № 26300/10.11.2015 г., Акт 
№ 183, том LXVIII, дело № 14521. 

809-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация , в изпълнение на чл. 
8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17012363ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – 
Варна изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“ и допълва Раздел XII „Имоти и вещи – 
общинска собственост, които ще се предоставят за управление на 
юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 
12 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество“, с недвижими имоти- 
частна общинска собственост, находящи се гр. Варна: 

1. бул. „Мария Луиза“ № 11, представляващ самостоятелен обект в 
сграда с идентификатори 10135.1504.221.1.3 (десет хиляди сто тридесет и 
пет. хиляда петстотин и четири. двеста двадесет и едно. едно. три), със 
застроена площ = 161,10 (сто шестдесет и едно цяло и десет стотни) кв.м. и 
10135.1504.221.1.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и 
четири. двеста двадесет и едно. едно. четири) със застроена площ = 161,10 
(сто шестдесет и едно цяло и десет стотни) кв.м., предмет на Акт за 
общинска собственост № 479/13.01.1998 г., вписан в Службата по 
вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 25062/06.10.2005 г., дело № 18905.  

2. бул. „Цар Освободител“ № 64 (шестдесет и четири), 
представляващ осем стаи, санитарен възел, коридор и стълбище към 
мазата, разположени на първия етаж на пет етажен жилищен блок, със 
застроена площ = 142,90 (сто четиридесет и две цяло и деветдесет стотни) 
кв.м., маза – 55,70 (петдесет и пет цяло и седемдесет стотни) кв.м., заедно с 
60,65 (шестдесет цяло и шестдесет и пет стотни) % идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж, предмет на Акт за 
общинска собственост № 227/01.08.1997 г., вписан в Службата по 
вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 3155/21.02.2005 г., том Х, дело № 148. 



3. ул. „Яне Сандански“ № 1 (едно), вх. Б, ет. 1, представляващ 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1030.292.2.22 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. хиляда и тридесет. двеста деветдесет и две. две. 
двадесет и две) по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-32/26.04.2011 
г. на ИД на АГКК, със застроена площ = 273,16 (двеста седемдесет и три 
цяло и шестнадесет стотни) кв.м., ведно с припадащите се идеални части 
от общите части на сградата и от правото на строеж, предмет на Акт за 
общинска собственост № 8728/04.11.2015 г., вписан в Службата по 
вписванията - гр. Варна с вх. рег. № 26300/10.11.2015 г., Акт № 183, том 
LXVIII, дело № 14521. 

809-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,чл. 12, ал. 1  от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 15, ал. 2 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012363ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна предоставя на ОП 
„Комплекс за детско хранене“, ЕИК 0000934421664, със седалище и 
адрес на управление: гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ № 11, представлявано 
от Директора, безвъзмездно за управление за срок от 5 години, имоти 
общинска собственост, находящи се в гр. Варна, както следва: 

1. бул. „Мария Луиза“ № 11, представляващ самостоятелен обект в 
сграда с идентификатори 10135.1504.221.1.3 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и четири.двеста двадесет и едно.едно.три), със 
застроена площ =161,10 (сто шестдесет и едно цяло и десет стотни) кв.м. и 
10135.1504.221.1.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
четири. двеста двадесет и едно.едно.четири) със застроена площ = 161,10 
(сто шестдесет и едно цяло и десет стотни) кв.м., предмет на Акт за 
общинска собственост № 479/13.01.1998 г., вписан в Службата по 
вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 25062/06.10.2005 г., дело № 18905.  

2. бул. „Цар Освободител“ № 64 (шестдесет и четири), 
представляващ осем стаи, санитарен възел, коридор и стълбище към 
мазата, разположени на първия етаж на пететажен жилищен блок, със 
застроена площ = 142,90 (сто четиридесет и две цяло и деветдесет стотни) 
кв.м., маза – 55,70 (петдесет и пет цяло и седемдесет стотни) кв.м., заедно с 
60,65 (шестдесет цяло и шестдесет и пет стотни) % идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж, предмет на Акт за 
общинска собственост № 227/01.08.1997 г., вписан в Службата по 
вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 3155/21.02.2005 г., том Х, дело № 148.  

3. ул. „Яне Сандански“ № 1 (едно), вх. Б, ет. 1, представляващ 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1030.292.2.22 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда и тридесет.двеста деветдесет и две.две. 
двадесет и две) по КККР, одобрени със заповед № РД-18-32/26.04.2011 г. 



на ИД на АГКК, със застроена площ = 273,16 (двеста седемдесет и три 
цяло и шестнадесет стотни) кв.м., ведно с припадащите се идеални части 
от общите части на сградата и от правото на строеж, предмет на Акт за 
общинска собственост № 8728/04.11.2015 г., вписан в Службата по 
вписванията- гр. Варна с вх. рег. № 26300/10.11.2015 г., Акт № 183, том 
LXVIII, дело № 14521. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимите  имоти се извършва от лицето, на 
което са предоставени за управление, като необходимите средства се 
предвиждат ежегодно по бюджета му. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху  гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
810-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, съгласно Раздел III, чл. 1 „б“ 
от договори рег. № Д16000652ВН/20.05.2016 г. и № 
Д16000655ВН/20.05.2016 г. и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД 17012360ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява 
действието на договори рег. № Д16000652ВН/20.05.2016 г. и № 
Д16000655ВН/20.05.2016 г., сключени между Община Варна, Дом за 
стари хора „Гергана“, ЕИК 0000934421488 и Дом за възрастни хора с 
физически увреждания, ЕИК 0000934421580, за безвъзмездно управление 
върху имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кк „Св. 
Св. Константин и Елена“, предмет на Акт за общинска собственост № 
6337/20.04.2011 г., вписан в Службата по вписванията – Варна с вх. рег. № 
8142/26.04.2011 г., том XXIII, Акт № 99, дело 4862. 

810-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17012360ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна изменя 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2017 г.“ и допълва Раздел XII „Имоти и вещи – общинска 
собственост, които ще се предоставят за управление на юридически лица и 
звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от Закона за 
общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество“, с недвижим имот-частна общинска 
собственост, находящ се гр. Варна, кк „Св. Св. Константин и Елена“, 



представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2570.38 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и седемдесет.тридесет и 
осем) с площ 7 575 кв.м. и сгради с идентификатори: 

- 10135.2570.38.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.едно) със застроена площ = 493 
(четиристотин деветдесет и три) кв.м., брой етажи: 4 (четири), 
предназначение: Курортна, туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.две) със застроена площ = 314 
(триста и четиринадесет) кв.м., брой етажи: 4 (четири), предназначение: 
Курортна, туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.три) със застроена площ = 91 
(деветдесет и един) кв.м., брой етажи: 2 (два), предназначение: Курортна, 
туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.четири) със застроена площ = 31 
(тридесет и един) кв.м., брой етажи: 2 (два), предназначение: Курортна, 
туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.пет) с застроена площ = 38 
(тридесет и осем) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Хангар, 
депо, гараж; 

- 10135.2570.38.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.шест) със застроена площ = 123 
(сто двадесет и три) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна 
туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.седем) с застроена площ = 60 
(шестдесет) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна 
туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.8 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.осем) със застроена площ = 197 
(сто деветдесет и седем) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: 
Курортна туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.9 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.девет) със застроена площ = 274 
(двеста седемдесет и четири) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: 
Курортна туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.10 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.десет) със застроена площ = 100 



(сто) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна туристическа 
сграда; 

- 10135.2570.38.11 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.единадесет) със застроена площ = 
66 (шестдесет и шест) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: 
Курортна туристическа сграда, по КККР на район „Приморски“, одобрени 
със Заповед № РД-18-92/14.01.2008 г. на ИД на АГКК, предмет на Акт за 
общинска собственост № 6337/20.04.2011 г., вписан в Службата по 
вписванията – Варна с вх. рег. № 8142/26.04.2011 г., том XXIII, Акт № 99, 
дело 4862. 

810-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 15, ал. 2 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012360ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна предоставя на 
„Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ – ДСХ и 
ДПЛФУ“, ЕИК 0000934421488, със седалище и адрес на управление: гр. 
Варна, бул. „Княз Борис I“ № 364, представляван от Директор, за срок от 5 
(пет) години, безвъзмездно за управление имот общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, кк „Св. Св. Константин и Елена“, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.2570.38 (десет хиляди сто тридесет 
и пет. две хиляди петстотин и седемдесет. тридесет и осем) с площ 7 575 
кв.м. и сгради с идентификатори: 

- 10135.2570.38.1 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин и седемдесет. тридесет и осем. едно) със застроена площ = 493 
(четиристотин деветдесет и три) кв.м., брой етажи: 4 (четири), 
предназначение: Курортна, туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.2 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин и седемдесет. тридесет и осем. две) със застроена площ = 314 
(триста и четиринадесет) кв.м., брой етажи: 4 (четири), предназначение: 
Курортна, туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.3 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин и седемдесет. тридесет и осем. три) със застроена площ = 91 
(деветдесет и един) кв.м., брой етажи: 2 (два), предназначение: Курортна, 
туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин и седемдесет. тридесет и осем. четири) със застроена площ  = 31 
(тридесет и един) кв.м., брой етажи: 2 (два), предназначение: Курортна, 
туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.5 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди 
петстотин и седемдесет. тридесет и осем. пет) със застроена площ = 38 



(тридесет и осем) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Хангар, 
депо, гараж; 

- 10135.2570.38.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.шест) със застроена площ = 123 
(сто двадесет и три) кв.м.,брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна 
туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.седем) със застроена площ = 60 
(шестдесет) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна 
туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.8 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.осем) със застроена площ = 197 
(сто деветдесет и седем) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: 
Курортна туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.9 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.девет) със застроена площ = 274 
(двеста седемдесет и четири) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: 
Курортна туристическа сграда; 

- 10135.2570.38.10 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.десет) със застроена площ = 100 
(сто) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: Курортна туристическа 
сграда; 

- 10135.2570.38.11 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин и седемдесет.тридесет и осем.единадесет) със застроена площ = 
66 (шестдесет и шест) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: 
Курортна туристическа сграда, по КККР на район „Приморски“, одобрени 
със Заповед № РД-18-92/14.01.2008 г. на ИД на АГКК,  предмет на Акт за 
общинска собственост № 6337/20.04.2011 г., вписан в Службата по 
вписванията – Варна с вх. рег. № 8142/26.04.2011 г., том XXIII, Акт № 99, 
дело 4862. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия  имот се извършва от лицето, на което 
му е предоставен за управление, като необходимите средства се 
предвиждат ежегодно по бюджета му. 

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

 
 
811-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 



рег. № РД17012416ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна изменя 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2017 г.“ и допълва: Раздел XII „Имоти и вещи - общинска 
собственост, които ще се предоставят за управление на юридически лица и 
звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от Закона за 
общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество“, с недвижими имоти общинска 
собственост, както следва: 

1. с. Тополи, ул. „Георги Радев“ № 18 (осемнадесет), 
представляващ ПИ 72709.501.843 (седемдесет и две хиляди седемстотин и 
девет.петстотин и едно.осемстотин четиридесет и три), с площ 3 728 (три 
хиляди седемстотин двадесет и осем) кв.м., начин на трайно ползване – за 
друг обществен обект, комплекс с разположени върху него сгради с 
идентификатори: 72709.501.843.1 (седемдесети две хиляди седемстотин и 
девет.петстотин и едно.осемстотин четиридесет и три.едно), със застроена 
площ = 454 (четиристотин петдесет и четири) кв.м. „функционално 
предназначение: Заведение за социални грижи, етажност: 1 (един) и 
72709.501.843.2 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и 
едно.осемстотин четиридесет и три.две) със застроена площ = 515 
(петстотин и петнадесет) кв.м. функционално предназначение: Заведение 
за социални грижи, етажност: 1 (един), предмет на Акт за общинска 
собственост № 8189/02.06.2015 г., вписан в Службата по вписванията - гр. 
Варна с вх. рег. № 12945/09.06.2015 г., Акт 124, том XXXIII, дело 6955; 

2. с. Тополи, ул. „Александър Димитров“ № 38, представляващ ПИ 
72709.601.856 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.шестстотин и 
едно.осемстотин петдесет и шест), с площ 813 (осемстотин и тринадесет) 
кв.м., и сграда с идентификатор 72709.501.856.1 (седемдесет и две хиляди 
седемстотин и девет.петстотин и едно.осемстотин петдесет и шест.едно), 
със застроена площ = 228 (двеста двадесет и осем) кв.м., функционално 
предназначение: Заведение за социални грижи, етажност: 2 (два) етажа, 
предмет на Акт за общинска собственост № 8187/02.06.2015 г., вписан в 
Службата по вписванията - гр. Варна с вх. рег. № 12930/09.06.2015 г., Акт 
№ 111, том XXXIII, дело 6942. 

3. гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“ представляващ ПИ 
10135.4504.724 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и четири.седемстотин двадесет и четири), с площ 6 169 (шест хиляди сто 
шестдесет и девет) кв.м.по КККР одобрени със заповед № РД- 18-
30/19.06.2007 г. на ИД на АГКК и сгради с идентификатори: 
10135.4504.724.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди 
петстотин и четири.седемстотин двадесет и четири.едно) със застроена 
площ = 198 (сто деветдесет и осем) кв.м. етажност: 2 (два) етажа, 
10135.4504.724.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди 



петстотин и четири. седемстотин двадесет и четири.две) със застроена 
площ = 580 (петстотин и осемдесет) кв. м. етажност: 1 (един) етаж, 
10135.4504.724.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди 
петстотин и четири.седемстотин двадесет и четири.три) със застроена 
площ = 574 (петстотин седемдесет и четири) кв. м. етажност: 1 (един) етаж, 
предмет на Акт за общинска собственост № 8186/22.06.2015 г., вписан в 
Службата по вписванията - гр. Варна с вх. рег. № 14749/26.06.2015 г., Акт 
№ 99, том XXXVIII, дело 7999. 

4. гр.  Варна, жк „Изгрев“, представляващ ПИ 10135.2552.4954 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
две.четири хиляди деветстотин петдесет и четири), с площ 1 456 (хиляда 
четиристотин петдесет и шест) кв.м. по КККР, одобрени със заповед № 
РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК и сгради Център за настаняване от 
семеен тип „Запад“ - 10135.2552.4954.1 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и две.четири хиляди деветстотин 
петдесет и четири.едно), със застроена площ = 178 (сто седемдесет и осем) 
кв.м., етажност: 2 (два) етажа и Център за настаняване от семеен тип 
„Изток“ - 1013572552.4954.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин петдесет и две.четири хиляди деветстотин петдесет и 
четири.две) със застроена площ =154 (сто петдесет и четири) кв.м. 
етажност: 2 (два) етажа, предмет на Акт за общинска собственост № 
8185/31.03.2015 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 
7228/02.04.2015 г., Акт № 97, дело XVIII, дело 3686. 

811-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД 17012416ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна предоставя 
на „Комплекс за социални услуги за деца и младежи“, с адрес на 
управление гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, бул. „Константин и 
Фружин“ № 2, представлявано от Дияна Дянкова – Директор, за срок от 5 
(пет) години, безвъзмездно за управление следните имоти общинска 
собственост: 

1. с. Тополи, ул. „Георги Радев“ № 18 (осемнадесет), 
представляващ ПИ 72709.501.843 (седемдесет и две хиляди седемстотин и 
девет.петстотин и едно.осемстотин четиридесет и три), с площ 3 728 (три 
хиляди седемстотин двадесет и осем) кв.м., начин на трайно ползване - За 
друг обществен обект, комплекс, с разположени върху него сгради с 
идентификатори: 72709.501.843.1 (седемдесет и две хиляди седемстотин и 
девет.петстотин и едно.осемстотин четиридесет и три.едно), със застроена 
площ = 454 (четиристотин петдесет и четири) кв.м. функционално 
предназначение: Заведение за социални грижи, етажност: 1 (един) и 
72709.501.843.2 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и 



едно.осемстотин четиридесет и три. две), със застроена площ = 515 
(петстотин и петнадесет) кв.м. функционално предназначение: Заведение 
за социални грижи, етажност: 1 (един), предмет на Акт за общинска 
собственост № 8189/02.06.2015 г., вписан в Службата по вписванията - гр. 
Варна с вх. peг. 12945/09.06.2015 г., Акт 124, том XXXIII, дело 6955; 

2. с. Тополи, ул. „Александър Димитров“ № 38, представляващ ПИ 
72709.501.856 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и 
едно.осемстотин петдесет и шест), с площ 813 (осемстотин и тринадесет) 
кв.м. и сграда с идентификатор 72709.501.856.1 (седемдесет и две хиляди 
седемстотин и девет.петстотин и едно.осемстотин петдесет и шест.едно), 
със застроена площ = 228 (двеста двадесет и осем) кв.м., функционално 
предназначение: Заведение за социални грижи, етажност: 2 (два) етажа, 
предмет на Акт за общинска собственост № 8187/02.06.2015 г., вписан в 
Службата по вписванията - гр. Варна с вх. peг. 12930/09.06.2015 г., Акт № 
111, том XXXIII, дело 6942. 

 3. гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, представляващ ПИ 
10135.4504.724 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и четири.седемстотин двадесет и четири), с площ 6 169 (шест хиляди.сто 
шестдесет и девет) кв.м. по КККР, одобрени със заповед № РД- 18-
30/19.06.2007 г. на ИД на АГКК и сгради с идентификатори: 
10135.4504.724.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди 
петстотин и четири.седемстотин двадесет и четири.едно) със застроена 
площ  = 198 (сто деветдесет и осем) кв.м. етажност: 2 (два) етажа, 
10135.4504.724.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди 
петстотин и четири.седемстотин двадесет и четири.две) със застроена 
площ = 580 (петстотин и осемдесет) кв.м. етажност: 1 (един) етаж, 
10135.4504.724.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди 
петстотин и четири.седемстотин двадесет и четири.три) със застроена 
площ = 574 (петстотин седемдесет и четири) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, 
предмет на Акт за общинска собственост № 8186/22.06.2015 г., вписан в 
Службата по вписванията - гр. Варна с вх. рег. № 14749/26.06.2015 г., Акт 
№ 99, том XXXVIII, дело 7999. 

4. гр. Варна, жк „Изгрев“, представляващ ПИ 10135.2552.4954 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и две.четири 
хиляди деветстотин петдесет и четири), с площ 1 456 (хиляда четиристотин 
петдесет и шест) кв.м. по КККР, одобрени със заповед № РД-18-
92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК и сгради Център за настаняване от семеен 
тип „Запад“ – 10135.2552.4954.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и две.четири хиляди деветстотин петдесет и 
четири.едно), със застроена площ = 178 (сто седемдесет и осем) кв.м., 
етажност: 2 (два) етажа и Център за настаняване от семеен тип „Изток“ – 
10135.2552.4954.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 



петдесет и две.четири хиляди деветстотин петдесет и четири.две), със 
застроена площ = 154 (сто петдесет и четири) кв.м.етажност: 2 (два) етажа, 
предмет на Акт за общинска собственост № 8185/31.03.2015 г, вписан в 
Службата по вписванията с вх. рег. № 7228/02.04.2015 г., Акт № 97, дело 
XVIII, дело 3686. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимите имоти се извършва от лицата, на 
която са предоставени за управление, като необходимите средства се 
предвиждат ежегодно по бюджетите им. 

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

 
 
812-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД 17013033ВН/06.07.2017 г., Общински съвет – Варна 
изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“ и допълва: Раздел XII „Имоти и вещи – 
общинска собственост, които ще се предоставят за управление на 
юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 
12 от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество“, с имоти-частна 
общинска собственост, представляващи: 

- ПИ 10135.5012.198 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди и 
дванадесет.сто деветдесет и осем), с площ 240 (двеста и четиридесет) кв.м., 
съгласно одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър на район 
„Аспарухово“, гр. Варна, м-ст „Манол чешме“, предмет на Акт за 
общинска собственост № 6470/2011 г., вписан в СВ – гр. Варна на 
20.06.2011 г., том XXXVII, №103, вх. регистър 13039, дело 7884; 

 - ПИ 35701.11.118 (тридесет и пет хиляди седемстотин и 
едно.единадесет.сто и осемнадесет), с площ 2 116 (две хиляди сто и 
шестнадесет) кв.м., м-ст „Куванлъка“, землището на с. Каменар, ЕКАТТЕ 
35701, предмет на Акт за общинска собственост № 6612/05.10.2011 г., 
вписан в Службата по вписвания гр. Варна с вх. рег. № 22368/07.10.2011 г., 
Акт № 174, том LXIII, дело 13525. 

812-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 3 от  Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 



РД17013033ВН/06.07.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат предоставени за безвъзмездно управление в полза на ДП 
„Пристанищна инфраструктура“, ЕИК 130316140 имоти-частна 
общинска собственост, представляващи: 

- ПИ 10135.5012.198 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди и 
дванадесет.сто деветдесет и осем), с площ 240 (двеста и четиридесет) кв.м., 
съгласно одобрени кадастрална карта и кадастрален регистър на район 
„Аспарухово“, гр. Варна, м-ст „Манол чешме“, предмет на Акт за 
общинска собственост № 6470/2011 г., вписан в Службата по вписвания гр. 
Варна на 20.06.2011 г., том XXXVII, №103, вх. регистър 13039, дело 7884; 

- ПИ 35701.11.118 (тридесет и пет хиляди седемстотин и 
едно.единадесет.сто и осемнадесет), с площ 2 116 (две хиляди сто и 
шестнадесет) кв.м., м-ст „Куванлъка“, землището на с. Каменар, ЕКАТТЕ 
35701, предмет на Акт за общинска собственост № 6612/05.10.2011 г., 
вписан в Службата по вписвания гр. Варна с вх. рег. № 22368/07.10.2011 г., 
Акт № 174, том LXIII, дело 13525. 

Безвъзмездното управление се учредява на ДП „Пристанищна 
инфраструктура“ за срок от 5 (пет) години. Имотите ще се ползват за 
цели, свързани с предмета на дейност на предприятието, а именно: 
Изграждане на радиорелейни базови станции и разполагане на радио 
навигационни съоръжения за управление на корабния трафик, в 
съответствие с действащото законодателство. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление с ДП „Пристанищна инфраструктура“, ЕИК 130316140 и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… след което ще подложа на гласуване предложенията, които изчете 

председателят на комисията и ще продължим заседанието утре, предвид 
факта, че 16:56 ч. Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. 
Режим на гласуване. 

 

Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 16, предложението се приема. 

 
За протокола Мартин Байчев – „за“, Калина Пеева – „за“, Сали Исеин 

– „за“, Юлияна Боева – „за“, Христо Боев – „за“.  
 
Колеги, благодаря Ви, утре сутринта в 09:00 ч. продължаваме. 

 
Закриване на заседанието в първия ден, 26.07.2017 г., в 17:00 ч.  



ВТОРИ ДЕН 

27.07.2017 г. от 09:00 часа до 11:30 часа 
 

 
Присъстват 39 общински съветника, отсъстват: 
 
Антон АПОСТОЛОВ 
Антраник ШАКАРИЯН 
Борислав ГУЦАНОВ 
Григор ГРИГОРОВ 
Данаил ПАПАЗОВ  
Даниела ДИМОВА 
Добромир ДЖИКОВ 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Людмила КОЛЕВА-МАРИНОВА 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Петър ЛИПЧЕВ 
Чавдар ТРИФОНОВ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Откривам втория работен ден от Двадесетото заседание на 

Общински съвет – Варна. 
Продължаваме с десета точка по „Собственост и стопанство“ в 

дневния ред. 
  



X. 
 

 По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Собственост и стопанство“ относно: 
(1) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска 
собственост, находящи се в гр. Варна: 

- со „Зеленика“, ПИ 10135.5545.3521. 
- ул. „Арабаконак“ № 15. 
- ул. „Атанас Георгиев“ № 5. 
- Западна промишлена зона, ПИ 10135.3514.497. 
- жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.1389. 
- жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.1390. 
- жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.561. 
(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

съсобственост на имоти-частна общинска собственост, находящи се в гр. 
Варна и Община Варна: 

- со „Пчелина“. ПИ 10135.3506.1143. 
- со „Пчелина“, ПИ 10135.3506.1667. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 

10135.2517.609. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 

10135.2517.5170. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 

10135.2517.5230. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 

10135.2517.1101. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, 

ПИ10135.2517.5231. 
- со „Боровец юг“, ПИ 10135.5403.1125. 
- со „Боровец юг“, ПИ 10135.5404.2214. 
- ул. „Дубровник“ № 39А. 
- ул. „Чинар“ № 30. 
- ул. „Доктор Василаки Пападопулу“ № 59. 
- жк. „Изгрев“, ПИ 10135.2551.2129. 
- ул. „Акад. Игор Курчатов“ № 29. 
- ул. „Професор Иван Шишман“ № 5. 
- ул. „Радост“ № 10. 
- со „Сотира“, ПИ 10135.2508.1486. 
- ул. „Места“ № 46. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.5079. 



- жк „Бриз“, ПИ 10135.2563.1914. 
-  со „Боровец-север“, ПИ 10135.5401.3052. 
- со „Ракитника“, ПИ 10135.5426.960. 
- со „Ракитника“, ПИ 10135.5426.3113. 
- со „Ментеше“, ПИ 10135.4501.2057. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 

10135.2517.5210. 
- со „Сотира“, ПИ 10135.2508.1469. 
- жк „Владислав Варненчик“, ПИ 10135.4504.770. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5404.2812. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.5073. 
- жк „Изгрев-1“, ПИ 10135.2552.5028. 
- со „Ракитника“, ПИ 10135.5426.2450. 
- жк „Бриз“, ул. „Д-р Любен Попов“ № 60. 
- кв. „Виница“, ул. „Цар Борис III“ № 69. 
- с. Тополи, ул. „Стоян Буйнов“ № 2. 
- с. Тополи, ПИ 72709.31.9. 
- с. Каменар, УПИ XIII-83, в кв. 9. 
- с. Константиново, УПИ XIX-47, кв. 3. 
(3) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 

управление на имоти, находящи се в гр. Варна, бул. „Република“ № 124-
А, ул. „Неофит Бозвели“ № 33, ул. „Тодор Влайков“ № 18, жк „Владислав 
Варненчик“ ПИ10135.4502.237, ул. „Михаил Колони“ № 10, бул. 
„Владислав Варненчик“ № 225, ул. „Козница“ № 1, ул. „Парижка Комуна“ 
№ 25, бул. „Владислав Варненчик“ № 80, ул. „Братя Миладинови“ № 130, 
ул. „Братя Бъкстон“ № 11 и ул. „Професор Державин“ № 12 в полза на 
учебни заведения на територията на Община Варна. 

(4) – изменение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и предоставяне 
безвъзмездно за управление на имоти, находящи се в гр. Варна, бул. 
„Мария Луиза“ № 11, бул. „Цар Освободител“ № 64 и ул. „Яне Сандански“ 
№ 1. 

(5) - изменение на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и предоставяне безвъзмездно 
за управление на имот, находящ се в гр. Варна, кк „Св.Св. Константин и 
Елена“ в полза на „Комплекс за социални услуги за възрастни хора 
„Гергана - ДСХ и ДПЛФУ“. 

(6) – изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и предоставяне безвъзмездно 
за управление на имоти, находящи се в с. Тополи - ул. „Георги Радев“ № 
18 и ул. „Александър Димитров“ № 38, и в гр. Варна - жк „Владислав 



Варненчик“ и жк „Изгрев“ в полза на „Комплекс за социални услуги за 
деца и младежи“. 

(7) - изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и предоставяне безвъзмездно 
за управление на имоти, находящи се в гр. Варна, р-н „Аспарухово“, м-ст 
„Манол чешма“ и с. Каменар, м-ст „Куванлъка“, в полза на ДП 
„Пристанищна инфраструктура“. 

(8) – даване на съгласие за продължаване срока на Договор между 
Община Варна и Сдружение с нестопанска цел „Школа по изкуствата за 
деца и младежи в неравностойно положение ДЕДАЛ“. 

(9) – изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и учредяване на безвъзмездно 
право на ползване върху имот, находящ се в с. Тополи, ул. „Д-р Атанас 
Липов“ № 11. 

(10) – вземане на решение за провеждане на публичен търг за 
отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост, находящи се в 
гр. Варна: 

-  ул. „Андрей Сахаров“ № 1, Магазин № 2 , № 3 и № 4. 
(11) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имоти-

частна общинска собственост, находящи се в гр. Варна,с. Звездица и с. 
Каменар: 

- ул. „Акад. Атанас Бешков“, ПИ 10135.2559.97. 
- с. Звездица, ул. „Еридан“ № 19. 
- с. Каменар, ул. „Липа“ № 32-34. 
- с. Каменар, ул. „Липа“ № 17. 
- с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 11. 
- с. Каменар, ул. „Момина сълза“ № 13. 
(12) - даване на съгласие за учредяване на възмездно право на строеж 

върху имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150 в 
полза на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.  

(13) – одобряване на застраховател на имуществото на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД. 

(14) – даване на съгласие за сключване на договор за безвъзмездно 
право на ползване, върху помещения собственост на „Диагностично 
консултативен център 3 - Варна“ ЕООД. 

(15) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за 
приходи и разходи за 2016 г., освобождаване от отговорност на 
управителя, контрольора и избиране на одитор за 2017 г. на „Дентален 
център I Варна” ЕООД.  



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

(17) – изменение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” във връзка с 
откриване на процедура по придобиване от Община Варна на имоти – 
публична държавна собственост, находящи се в гр. Варна, ул. „Цар 
Симеон I” № 6, бул. „Сливница“ № 158 А и ул. „Д-р Василаки 
Пападопулу“ № 52. 

(18) – даване на съгласие за сключване на договор за управление на 
горските територии – общинска собственост между Община Варна и 
Държавно горско стопанство и Държавно ловно стопанство. 

(19) – вземане на решение за прекратяване на Договор между 
Община Варна и ОП „Комплекс за детско хранене“. 

(20) – вземане на решение за прекратяване на Договор между 
Община Варна и Фондация „Радост за нашите деца“. 

(21) – изменение на Решение № 689-11-1(19)/19.05.2017 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(22) – изменение на Решение № 491-6-1(13)/29.09.2016 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(23) – изменение на Решения № 282-7(8)/11.05.2016 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(24) – даване на съгласие за предоставяне безвъзмездно за 
управление на имоти в полза на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД. 

(25) – даване на съгласие за сключване на договор за наем на 
помещения, собственост на „Диагностично-консултативен център 1 
„Света Клементина“ – Варна“ ЕООД. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добро утро, колеги, на всички.  
Има ли някой колега, който да не се е разписал в списъка, в 

присъствения, тъй като за първите решения е необходимо квалифицирано 
мнозинство. Колеги, някой който да не се е разписал в списъка, има ли? 

Колеги, имаме изискуемия кворум.  
Г-жо Боева, заповядайте. 
 
Юлияна БОЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската 



собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от  Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, искане 
вх. № Д12001227ВН_018ВН/03.02.2017 г. и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД 17012367ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за подписване на анекс към Договор № 
Д12001227ВН/21.09.2012 г., сключен между Община Варна и Сдружение с 
нестопанска цел „Школа по изкуствата за деца и младежи в неравностойно 
положение ДЕДАЛ”, БУЛСТАТ 175632004, представлявано от Дарин 
Димчев Сотиров – Председател на управителния съвет, за безвъзмездно 
ползване на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
бул. „Съборни” № 24, ет. 7, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1504.84.1.8 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и четири.осемдесет и четири.едно.осем) със застроена площ 
341,57 (триста четиридесет и едно цяло и петдесет и седем стотни) кв.м., 
предмет на Акт за общинска собственост № 6822/13.02.2012 г., а именно 
216,32 (двеста и шестнадесет цяло и тридесет и две стотни) кв.м. от имота 
(съгласно приложена схема), за срок до 10 (десет) години, считано от 
датата на сключване договора. 

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

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, мнения и съображения? За приемане на настоящото решение 

са необходими 34 гласа, квалифицирано мнозинство. Ако няма мнения и 
съображения, подлагам го на гласуване. Режим на гласуване. 
 
 Резултати от гласуването: за – 27; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 22. 
 

Момент, за протокола Бонка Банкова – „за“, Мартин Андонов – „за“, 
Калина Пеева  – „за“, Ганчо Ганев – „за“, Димитър Колев – „за“, Николай 
Георгиев – „за“.  

 
Има оспорено гласуване от г-жа Гърдева, режим на гласуване. 
 
813-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от  Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
искане вх. № Д12001227ВН_018ВН/03.02.2017 г. и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД17012367ВН/27.06.2017 г., Общински 



съвет – Варна дава съгласие за подписване на анекс към Договор № 
Д12001227ВН/21.09.2012 г., сключен между Община Варна и Сдружение с 
нестопанска цел „Школа по изкуствата за деца и младежи в 
неравностойно положение ДЕДАЛ”, БУЛСТАТ 175632004, 
представлявано от Дарин Димчев Сотиров – Председател на управителния 
съвет, за безвъзмездно ползване на имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Съборни” № 24, ет. 7, представляващ 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.8 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и четири.осемдесет и 
четири.едно.осем) със застроена площ 341,57 (триста четиридесет и едно 
цяло и петдесет и седем стотни) кв.м., предмет на Акт за общинска 
собственост № 6822/13.02.2012 г., а именно 216,32 (двеста и шестнадесет 
цяло и тридесет и две стотни) кв.м. от имота (съгласно приложена схема), 
за срок до 10 (десет) години, считано от датата на сключване договора. 

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

 
За протокола Янко Станев – „за“, Валентин Станев – „за“, Николай 

Георгиев – „за“, Калина Пеева – „за“. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД 17012368ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна 
изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“ и допълва: Раздел XV „Недвижими 
имоти и вещи-частна общинска собственост, за които Община Варна ще 
проведе процедура по учредяване право на ползване по реда на чл. 39 от 
Закона за общинската собственост и разпоредбите на Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“ с 
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Тополи, 
ул. „Д-р Атанас Липов“ № 11, представляващ ПИ 72709.501.533 
(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и едно.петстотин 
тридесет и три) по КККР, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. 
на ИД на АГКК, с площ 2 989 (две хиляди деветстотин осемдесет и девет) 
кв.м. и сгради с идентификатори: 72709.501.533.1 (седемдесет и две хиляди 
седемстотин и девет.петстотин и едно.петстотин тридесет и три.едно), със 



застроена площ = 317 (триста и седемнадесет) кв.м., етажност: 2 (два) 
етажа и 72709.501.533.2 (седемдесет и две хиляди седемстотин и 
девет.петстотин и едно.петстотин тридесет и три.две) със застроена площ = 
15 (петнадесет) кв.м., етажност: 1 (един) етаж има съставен Акт за 
общинска собственост № 8989/22.04.2016 г., вписан в Службата по 
вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 9329/27.04.2016 г., Акт № 85, том 
XXIV, дело 5070. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012368ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна учредява на 
Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1927“, ЕИК 000084272, с 
адрес на управление: с. Тополи, представлявано от Благовест Георгиев - 
Председател безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. 
Тополи, ул. „Д-р Атанас Липов“ № 11, представляващ ПИ 72709.501.533 
(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и едно.петстотин 
тридесет и три) по КККР, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. 
на ИД на АГКК, с площ 2 989 (две хиляди деветстотин осемдесет и девет) 
кв.м. и сгради с идентификатори 72709.501.533.1 (седемдесет и две хиляди 
седемстотин и девет.петстотин и едно.петстотин тридесет и три.едно), със 
застроена площ = 317 (триста и седемнадесет) кв.м., етажност: 2 (два) 
етажа и 72709.501.533.2 (седемдесет и две хиляди седемстотин и 
девет.петстотин и едно.петстотин тридесет и три.две) със застроена площ = 
15 (петнадесет) кв.м., етажност: 1 (един) етаж. 

За имота има съставен Акт за общинска собственост № 
8989/22.04.2016 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Варна с вх. рег. 
№9329/27.04.2016 г., Акт № 85, том XXIV, дело 5070.  

Общински съвет – Варна освобождава Народно читалище „Св. св. 
Кирил и Методий – 1927“, ЕИК 000084272, от заплащане на режийни 
разноски в полза на Община Варна, съгласно чл. 79, ал. 1 от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху гореописаните имоти, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-жо Боева. Беше изчетено решението. Тук има само една 

подробност, която трябва да се прецени – дали да освободим от заплащане 
на режийни разноски … 

 
Юлияна БОЕВА 
Постъпило е писмо. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, аз ще го обявя писмото … дали да освободим читалището от 

заплащане на режийни разноски, каквато практика нямаме към настоящия 
момент. Има писмо от дирекция „Култура“, с което ни се казва, че те 
подкрепят освобождаването. Но е факт, че такава практика към настоящия 
момент нямаме, по отношение на читалищата. Така че, очаквам 
предложения дали да освободим или да не освободим от заплащане на 
режийни разноски въпросното читалище. Не мога да кажа колко са. 
Въпросът е, че са много читалищата и по този начин създаваме едно 
привилегировано положение спрямо едно от тях, което не би било 
справедливо. Предвид факта, че към настоящия момент нямаме 
информация какъв е размерът на режийните разноски … да, заповядайте. 

 
Янко СТАНЕВ 
Вие го казахте, не може да гласуваме каквото и да е решение, 

свързано с финанси, без да имаме ясна представа за въздействието на тези 
финанси, т.е. поне тяхното количество, тяхната периодичност, тяхната 
цикличност и най-вече, законовата форма, по която можем да ги 
освободим. Значи, първо, ние нямаме право. По Закона за публичните 
финанси нямаме право да освобождаваме. Ние иначе щяхме на нашите 
дружества да им опростим дълговете досега десет пъти и щяхме да бъдем с 
чисти дългове. Затова аз предлагам, нека дирекцията да изготви едно 
цялостно концептуално виждане за това какво ще правим с всички 
читалища. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това щеше да е и моето предложение, д-р Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Сигурен съм, но гледам да минем по-така … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По-прагматично. 
 



Янко СТАНЕВ 
Да. Така че, моето предложение е … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, има постъпило предложение първата част от изчетения 

проект за решение, именно за предоставяне на недвижимия имот, да бъде 
гласувано, като оставим за следващо разглеждане след получаване на 
съответните справки по отношение на размера и законовите възможности 
за освобождаване, за следваща сесия.  

Подлагам на гласуване първата част от предложението относно 
предоставянето на недвижимия имот. Режим на гласуване. 

 
814-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД 17012368ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна 
изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“ и допълва: Раздел XV „Недвижими 
имоти и вещи-частна общинска собственост, за които Община Варна ще 
проведе процедура по учредяване право на ползване по реда на чл. 39 от 
Закона за общинската собственост и разпоредбите на Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“ с 
недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Тополи, 
ул. „Д-р Атанас Липов“ № 11, представляващ ПИ 72709.501.533 
(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и едно.петстотин 
тридесет и три) по КККР, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. 
на ИД на АГКК, с площ 2 989 (две хиляди деветстотин осемдесет и девет) 
кв.м. и сгради с идентификатори: 72709.501.533.1 (седемдесет и две хиляди 
седемстотин и девет.петстотин и едно.петстотин тридесет и три.едно), със 
застроена площ = 317 (триста и седемнадесет) кв.м., етажност: 2 (два) 
етажа и 72709.501.533.2 (седемдесет и две хиляди седемстотин и 
девет.петстотин и едно.петстотин тридесет и три.две) със застроена площ = 
15 (петнадесет) кв.м., етажност: 1 (един) етаж има съставен Акт за 
общинска собственост № 8989/22.04.2016 г., вписан в Службата по 
вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 9329/27.04.2016 г., Акт № 85, том 
XXIV, дело 5070. 

814-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012368ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна учредява на 



Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий – 1927“, ЕИК 000084272, с 
адрес на управление: с. Тополи, представлявано от Благовест Георгиев - 
Председател безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години 
върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. 
Тополи, ул. „Д-р Атанас Липов“ № 11, представляващ ПИ 72709.501.533 
(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и едно.петстотин 
тридесет и три) по КККР, одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. 
на ИД на АГКК, с площ 2 989 (две хиляди деветстотин осемдесет и девет) 
кв.м. и сгради с идентификатори 72709.501.533.1 (седемдесет и две хиляди 
седемстотин и девет.петстотин и едно.петстотин тридесет и три.едно), със 
застроена площ = 317 (триста и седемнадесет) кв.м., етажност: 2 (два) 
етажа и 72709.501.533.2 (седемдесет и две хиляди седемстотин и 
девет.петстотин и едно.петстотин тридесет и три.две) със застроена площ = 
15 (петнадесет) кв.м., етажност: 1 (един) етаж. 

За имота има съставен Акт за общинска собственост № 
8989/22.04.2016 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Варна с вх. рег. 
№9329/27.04.2016 г., Акт № 85, том XXIV, дело 5070. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 15, предложението се приема. 
 
За протокола Ивайло Митковски – „въздържал се“, Кирил Георгиев – 

„за“.  
 
Г-жо Боева, заповядайте. 
 
Юлияна БОЕВА 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 50, чл. 51 и следващи от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и по предложение от кмета на Община Варна рег. 
№ РД17013359ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна възлага на 
кмета на Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, 
представляващ „Магазин № 2“, самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.3516.174.12.2 (десет хиляди сто тридесет и 



пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.сто седемдесет и 
четири.дванадесет.две), разположен на ул. „Андрей Сахаров“ № 1, с 
площ 7,01 (седем цяло и една стотна) кв.м., предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 8698/15.10.2015 г., за срок от 5 (пет) години, 
при стартова месечна наемна цена в размер на 67,92 лв. (шестдесет и 
седем лева и деветдесет и две стотинки), без включен ДДС, определена 
съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 по действащата „Методика за определяне на 
стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи - 
общинска собственост“. 

Стъпка за наддаване – 10% (десет процента) от стартовата 
месечна наемна цена, в размер на 6,79 лв. (шест лева и седемдесет и 
девет стотинки). 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 51 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение от кмета на Община Варна рег. № 
РД17013359ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна утвърждава 
следните 

Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

физически лица, еднолични търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават 

следните документи: 
2.1. Заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (удостоверение за актуално правно състояние за 

еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията - в оригинал), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на 
ЗЮЛНС) или документ за самоличност за физическите лица (копие, 
заверено от участника); 

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

а) не е обявен в несъстоятелност; 
6) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; в) 

не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с 

тръжните условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 



предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 81,50 лв. 

(осемдесет и един лев и петдесет стотинки), платими по 
IВAN:BG36CECB97903362150000 и BIC:CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка" АД - клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която 
се получава в стая № 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 100 (сто) лева, платима по 
IВAN: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 с явно наддаване, като 
въз основа на резултатите от търга издаде заповед и сключи договор 
със спечелилия участник. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за 
общинска собственост, по реда на чл. 50, чл. 51 и  следващи  от Наредба 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение от кмета на Община Варна рег. № 
РД17013353ВН/10.07.2017 г., Общински  съвет – Варна  възлага  на  
кмета  на Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване, 
за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, 
представляващ „Магазин № 3“, самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.3516.174.12.3 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.сто седемдесет и 
четири.дванадесет.три), разположен на ул. „Андрей Сахаров“ № 1, с 
площ 7,82 (седем цяло и осемдесет и две стотни) кв.м., предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 8700/15.10.2015 г., за срок  
от 5 (пет)  години, при стартова месечна наемна цена в размер на 
67,92 лв. (шестдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки), без 
включен ДДС, определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 по действащата 
„Методика за определяне на стартови базисни цени  при обявяване на 
публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем 
на нежилищни имоти и вещи -  общинска собственост”. 

Стъпка за наддаване – 10%  (десет процента)  от стартовата 
месечна  наемна цена, в размер на 6,79 лв. (шест лева и седемдесет и 



девет стотинки). 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за 
общинска собственост, във връзка с чл. 51 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по 
предложение от кмета на Община Варна рег. № 
РД17013353ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна утвърждава 
следните 

Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

физически лица, еднолични  търговци  и юридически лица. 
2. За участие  в търга  с явно наддаване участниците  подават 

следните документи: 
2.1.Заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (удостоверение за актуално правно състояние за 

еднолични търговци и търговски дружества,  регистрирани  в 
Търговския  регистър към Агенция  по вписванията -  в оригинал), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на 
ЗЮЛНС) или документ за самоличност  за  физическите  лица  (копие, 
заверено  от участника);  

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

а)  не е обявен в несъстоятелност; 
6) не се намира в производство за обявяване  в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по  образец за получаване  и запознаване  с 

тръжните условия; 
2.5. декларация по образец за извършен  оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 81,50 лв. 

(осемдесет и един лев и петдесет стотинки), платими по 
IВAN:BG36CECB97903362150000 и BIC:CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка“ АД -клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация,която 
се получава в стая № 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 100 (сто) лева, платима по 
IВAN: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 с явно наддаване, като 
въз основа на  резултатите от търга издаде заповед и сключи договор 
със спечелилия участник. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за общинска 
собственост, по реда на чл. 50, чл. 51 и следващи от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение от кмета на Община Варна рег. № РД17013352ВН/10.07.2017 
г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да проведе 
публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот-частна 
общинска собственост, представляващ „Магазин № 4“, самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 10135.3516.174.12.4 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.сто седемдесет и 
четири.дванадесет.четири), разположен на ул. ,,Андрей Сахаров“ № 1, с 
площ 7,82 (седем цяло и осемдесет и две стотни) кв.м., предмет на Акт за 
частна общинска собственост № 8701/15.10.2015 г., за срок от 5 (пет) 
години, при стартова месечна наемна цена в размер на 67,92 лв. (шестдесет 
и седем лева и деветдесет и две стотинки), без включен ДДС, определена 
съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 по действащата „Методика за определяне на 
стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи - 
общинска собственост“. 

Стъпка за наддаване – 10% (десет процента) от стартовата месечна 
наемна цена, в размер на 6,79 лв. (шест лева и седемдесет и девет 
стотинки). 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за 
общинска собственост, във връзка с чл. 51 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по 
предложение от кмета на Община Варна рег. № РД17013352ВН/10.07.2017 
г., Общински съвет – Варна утвърждава следните 

Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

физически лица, еднолични търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават 

следните документи: 
2.1. Заявление по образец за участие в търга; 



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

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

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

тръжните условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 81,50 лв. 

(осемдесет и един лев и петдесет стотинки), платими по 
IBAN:BG36CECB97903362150000 и BIC:CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, 
която се получава в стая № 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община 
Варна, срещу сумата от 100 (сто) лева, платима по IВAN: 
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 с явно наддаване, като 
въз основа на резултатите от търга издаде заповед и сключи договор 
със спечелилия участник. 

 
Янко СТАНЕВ 
Изказвания, допълнения, изменения? Някой да се сеща, че преди 10-

12 години правихме такъв конкурс и беше прекратен поради това, че в 
тръжните условия липсваше ограничение за времето за наддаване? Има ли 
някой от администрацията? Няма, избягали са.  

Ами аз тук имам една забележка, защото при така предложените 
тръжни условия, най-вероятно търга с 6,79 стъпка може да продължи 



около три дена. Защото  предния път беше стигнал 10 х.лв. Разделям 10 
х.лв. на седем и при двама човека разбирам за какво става въпрос. Но тъй  
като това касае лично лицето Росен Марков, ще се въздържа да правя 
лични предложения. Той се явява тук на търг с жена си, сина си и т.н. Така 
че, господа, ако няма други изказвания, освен това мога да го …. 

 
Юлияна БОЕВА 
Няма ограничения. Който желае, да се яви. 
 
Янко СТАНЕВ 
Не, не, не, то би трябвало да има ограничения, но това е друга тема 

на разговор.  
Който е съгласен с така предложените предложения за решения от г-

жа Боева, моля да гласува. 
 
815-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 50, чл. 51 и следващи от 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и по предложение от кмета на Община Варна рег. 
№ РД17013359ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна възлага на 
кмета на Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, 
представляващ „Магазин № 2“, самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.3516.174.12.2 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.сто седемдесет и 
четири.дванадесет.две), разположен на ул. „Андрей Сахаров“ № 1, с 
площ 7,01 (седем цяло и една стотна) кв.м., предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 8698/15.10.2015 г., за срок от 5 (пет) години, 
при стартова месечна наемна цена в размер на 67,92 лв. (шестдесет и 
седем лева и деветдесет и две стотинки), без включен ДДС, определена 
съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 по действащата „Методика за определяне на 
стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи - 
общинска собственост“. 

Стъпка за наддаване – 10% (десет процента) от стартовата 
месечна наемна цена, в размер на 6,79 лв. (шест лева и седемдесет и 
девет стотинки). 

815-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 51 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 



предложение от кмета на Община Варна рег. № 
РД17013359ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна утвърждава 
следните 

Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

физически лица, еднолични търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават 

следните документи: 
2.1. Заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (удостоверение за актуално правно състояние за 

еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията - в оригинал), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на 
ЗЮЛНС) или документ за самоличност за физическите лица (копие, 
заверено от участника); 

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

а) не е обявен в несъстоятелност; 
6) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; в) 

не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с 

тръжните условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 81,50 лв. 

(осемдесет и един лев и петдесет стотинки), платими по 
IВAN:BG36CECB97903362150000 и BIC:CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка" АД - клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която 
се получава в стая № 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 100 (сто) лева, платима по 
IВAN: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 с явно наддаване, като 



въз основа на резултатите от търга издаде заповед и сключи договор 
със спечелилия участник. 

 
 
 
816-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за 
общинска собственост, по реда на чл. 50, чл. 51 и  следващи  от Наредба 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение от кмета на Община Варна рег. № 
РД17013353ВН/10.07.2017 г., Общински  съвет – Варна  възлага  на  
кмета  на Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване, 
за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, 
представляващ „Магазин № 3“, самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.3516.174.12.3 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.сто седемдесет и 
четири.дванадесет.три), разположен на ул. „Андрей Сахаров“ № 1, 
с площ 7,82 (седем цяло и осемдесет и две стотни) кв.м., предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 8700/15.10.2015 г., за срок  
от 5 (пет)  години, при стартова месечна наемна цена в размер на 
67,92 лв. (шестдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки), без 
включен ДДС, определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 по действащата 
„Методика за определяне на стартови базисни цени  при обявяване на 
публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем 
на нежилищни имоти и вещи -  общинска собственост”. 

Стъпка за наддаване – 10%  (десет процента)  от стартовата 
месечна  наемна цена, в размер на 6,79 лв. (шест лева и седемдесет и 
девет стотинки). 

816-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за 
общинска собственост, във връзка с чл. 51 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по 
предложение от кмета на Община Варна рег. № 
РД17013353ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна утвърждава 
следните 

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

физически лица, еднолични  търговци  и юридически лица. 
2. За участие  в търга  с явно наддаване участниците  подават 

следните документи: 
2.1.Заявление по образец за участие в търга; 



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

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

а)  не е обявен в несъстоятелност; 
6) не се намира в производство за обявяване  в несъстоятелност; 

в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по  образец за получаване  и запознаване  с 

тръжните условия; 
2.5. декларация по образец за извършен  оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 81,50 лв. 

(осемдесет и един лев и петдесет стотинки), платими по 
IВAN:BG36CECB97903362150000 и BIC:CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка“ АД -клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация,която 
се получава в стая № 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, 
срещу сумата от 100 (сто) лева, платима по 
IВAN: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 с явно наддаване, като 
въз основа на  резултатите от търга издаде заповед и сключи договор 
със спечелилия участник. 

 
 
 
817-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за 
общинска собственост, по реда на чл. 50, чл. 51 и следващи от Наредба за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 



по предложение от кмета на Община Варна рег. № 
РД17013352ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под 
наем на имот-частна общинска собственост, представляващ „Магазин № 
4“, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3516.174.12.4 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.сто 
седемдесет и четири.дванадесет.четири), разположен на ул. ,,Андрей 
Сахаров“ № 1, с площ 7,82 (седем цяло и осемдесет и две стотни) кв.м., 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 8701/15.10.2015 г., за 
срок от 5 (пет) години, при стартова месечна наемна цена в размер на 67,92 
лв. (шестдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки), без включен 
ДДС, определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 по действащата „Методика за 
определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или 
публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и 
вещи - общинска собственост“. 

Стъпка за наддаване – 10% (десет процента) от стартовата месечна 
наемна цена, в размер на 6,79 лв. (шест лева и седемдесет и девет 
стотинки). 

817-10-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 от Закона за 
общинска собственост, във връзка с чл. 51 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по 
предложение от кмета на Община Варна рег. № РД17013352ВН/10.07.2017 
г., Общински съвет – Варна утвърждава следните 

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

физически лица, еднолични търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават 

следните документи: 
2.1. Заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (удостоверение за актуално правно състояние за 

еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в 
Търговския регистър към Агенция по вписванията - в оригинал), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на 
ЗЮЛНС) или документ за самоличност за физическите лица (копие, 
заверено от участника); 

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

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;  
в) не се намира в ликвидация. 



2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с 
тръжните условия; 

2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 81,50 лв. 

(осемдесет и един лев и петдесет стотинки), платими по 
IBAN:BG36CECB97903362150000 и BIC:CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД - клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, 
която се получава в стая № 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община 
Варна, срещу сумата от 100 (сто) лева, платима по IВAN: 
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 с явно наддаване, като 
въз основа на резултатите от търга издаде заповед и сключи договор 
със спечелилия участник. 

 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 11. 
 
818-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, пред. 2 и във 
връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 
от Закона за общинската собственост, а именно: продажба на недвижим 
имот частна общинска собственост, представляващ 62,19 (шестдесет и две 
цяло и деветнадесет стотни) кв.м. идеални части от ПИ 10135.2559.97 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
девет.деветдесет и седем) по КККР, одобрени със заповед № РД-18-
92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, с площ 1 419 (хиляда четиристотин и 
деветнадесет) кв.м., с административен адрес гр. Варна, ул. „Акад. Атанас 
Бешков“, при граници на имота: ПИ 10135.2559.98 (десет хиляди сто 
тридесет.две хиляди петстотин петдесет и девет.деветдесет и осем), ПИ 
10135.2559.97 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 



петдесет и девет.деветдесет и седем), на Росен Петков Балтов, собственик 
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2559.97.1.13 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
девет.деветдесет и седем.едно.тринадесет), със застроена площ = 63 
(шестдесет и три) кв. м., разположен на първи етаж във вх. „Б“, на 
жилищен блок № 34 (тридесет и четири) с идентификатор 10135.2559.97.1 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
девет.деветдесет и седем.едно), в изпълнение на приетата от Общински 
съвет – Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“ и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № АУ011159ВН-008ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в 
размер на 10 700 (десет хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м. - 172,05 (сто седемдесет и два лева и пет 
стотинки) лева без ДДС. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 7051/07.08.2012 г., вписан в Служба по вписвания гр. Варна 
вх. регистър 16578/08.08.2012 г., Акт № 161, том XLIII, дело № 8904. 

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

 
 
 
819-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, пред. 2, във 
връзка с реализиране на разпоредителна сделка, на основание чл. 35, ал. 3 
от Закона за общинската собственост, а именно: продажба на недвижим 
имот частна общинска собственост, представляващ 261 кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 30497.501.97 (тридесет хиляди четиристотин 
деветдесет и седем.петстотин и едно.деветдесет и седем), целият с площ  1 
044 кв.м., по КККР, одобрени със заповед № РД-18-17/06.03.2015 г. на ИД 
на АГКК, с административен адрес с. Звездица, ул. „Еридан“ № 19 
(деветнадесет), при граници на имота ПИ с идентификатори: 30497.501.98, 
30497.501.113, 30497.501.96, 30497.501.807, в изпълнение на приетата от 
Общински съвет – Варна „Годишна програма за управление и 
разпореждане с общински имоти за 2017 г.“ и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № АУ111095ВН-009ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в 



размер на 12 560,00 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м 
48,12 лева, без включен ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за общинска собственост № 
8871/07.01.2016 г., вписан в Служба по вписвания гр. Варна вх. регистър№ 
206/11.01.2016 г., Акт № 67, том I, дело № 73. 

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

 
 
 
820-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 
Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна програма за 
разпореждане и управление с имоти общинска собственост за 2017 г.“ 
приета с решение на Общински съвет – Варна и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ081803ВН-022ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 
на недвижим имот-общинска собственост, находящ се в Община Варна, с. 
Каменар, ул. „Липа” № 32-34 (имота е включен в Годишната програма в 
раздел Х, под № 23), представляващ 311,58 кв.м. идеални части от УПИ 
VІІІ-279,280 (осем - двеста седемдесет и девет, двеста и осемдесет) в кв. 18 
(осемнадесет), целият с площ 613,00  кв.м. при граници на имота: УПИ ІХ-
284, 286, УПИ ІІІ-278,281, УПИ ІV-276,277, УПИ VІІ-274,275, ул. „Липа“, 
в размер на 9 682 лева, без включен ДДС, на наследниците на Румен 
Чакъров, при квоти, както следва: 

- Анифе Ахмедова Цицек (съпруга) – 178,02 кв.м. идеални части на 
стойност 5 532,28 лв. 

- Васил Руменов Чакъров (син) – 22,26 кв.м. идеални части на 
стойност 691,62 лв. 

- Янка Руменова Славова (дъщеря) – 22,26 кв.м. идеални части на 
стойност 691,62 лв. 

- Георги Руменов Чакъров (син) – 22,26 кв.м. идеални части на 
стойност 691,62 лв. 

- Виолета Руменова Чакърова (дъщеря) – 22,26 кв.м. идеални части 
на стойност 691,62 лв. 

- Недко Руменов Чакъров (син) - 22,26 кв.м. идеални части на 
стойност 691,62 лв. 

- Силвия Руменова Чакърова (дъщеря) - 22,26 кв.м. идеални части на 
стойност 691,62 лв. 

За УПИ VІІІ-279,280 (осем - двеста седемдесет и девет, двеста и 
осемдесет) в кв.18 (осемнадесет), има съставен Акт за частна общинска 



собственост № 8889/14.03.2016 г., вписан в Служба по вписвания – Варна с 
вх.рег. № 5197/16.03.2016 г., акт № 63, том XІІІ, дело № 2695/2016 г. 

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

 
 
 
821-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 
Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна програма за 
разпореждане и управление с имоти общинска собственост за 2017 г.“, 
приета с решение на Общински съвет – Варна и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ076063ВН-015ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 
на недвижим имот-общинска собственост, находящ се в Община Варна, с. 
Каменар, ул. „Липа” № 17, представляващ 315 кв.м. идеални части от 
УПИ ІІ-371,372 (две-триста седемдесет и едно, триста седемдесет и две) в 
кв.16 (шестнадесет), целият с площ 625,22 кв.м. по Акт за общинска 
собственост № 5606/23.04.2009 г., при граници на имота: ул. „Липа“, УПИ 
ІІІ-369,370, УПИ ІХ-357, УПИ Х-355,356, УПИ І-373,374, в размер на 11 
025 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 кв.м., възлизащ 
на 35 лева, без включен ДДС, на Ерол Хасан Сюлейман. 

За УПИ ІІ-371,372 (две-триста седемдесет и едно, триста седемдесет 
и две) в кв.16 (шестнадесет), целият с площ 625,22 кв.м., в кв. 16 по плана 
на с. Каменар има съставен Акт за частна общинска собственост № 
5606/23.04.2009 г., вписан в Служба по вписвания – Варна с вх. рег. № 
9735/23.05.2009 г., № 2, том XXVII, дело № 5674. 

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

 
 
 
 
822-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 
Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишната програма 
за разпореждане и управление с имоти общинска собственост за 2017 г.“, 
приета с решение на Общински съвет – Варна и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ065198ВН-016ВН/11.07.2017 г.,  



Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във 
връзка с продажба на недвижим имот-общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, с. Каменар, ул.  „Момина сълза” № 11, представляващ 
342 кв.м. идеални части от УПИ VІ-407,408 (шест-четиристотин и седем, 
четиристотин и осем) в кв. 25, целият с площ 695,00 кв.м. при граници на 
имота: улица, улица, УПИ VІІ-409,410, УПИ ІV-405,406, УПИ V-общ., в 
размер на 8 010,00 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 
кв.м., възлизащ на 23,42 лв. лева, без включен ДДС, на Елка Михайлова 
Христова. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
8018/11.11.2014 г., вписан в Служба по вписвания – Варна с вх.рег. № 
25595/14.11.2014 г., акт № 20, том LXVІІ, дело № 13937/2014 г. 

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

 
 
 
823-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал.3 от 
Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна програма за 
разпореждане и управление с имоти общинска собственост за 2017 г.“, 
приета с решение на Общински съвет – Варна и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ045788ВН-004ВН/11.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 
на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в Община Варна, 
с. Каменар, ул. „Момина сълза” № 13, представляващ 353 кв.м. идеални 
части от УПИ VІ-407,408 (шест-четиристотин и седем, четиристотин и 
осем) в кв. 25, целият с площ 695 кв.м. по Акт за общинска собственост № 
8018/11.11.2014 г., при граници на имота: улица, улица, УПИ VІІ-409,410, 
УПИ ІV-405,406, УПИ V-общ., в размер на 8 475 лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1,00 кв.м., възлизащ на 24,00 лв., без включен 
ДДС, на Юлия Маринова Асенова и Асен Илиев Асенов. 

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

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Мнения, съображения? Липсва ми Коцето, да дръпне една 

реч какво продавате и на кого … извинявам се много на толкова публични 
личности, така че, дами и господа, гласувайте с удоволствие … Няма един 



език на омразата, поне така малко емоция. Значи, ще гледаме новини, 
добре. 

 
Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 19, предложението се приема. 
 
За протокола Николай Георгиев – „за“, Валентин Станев – „за“, 

Лидия Маринова – „за“, Станислав Иванов – „за“. 
 
Заповядайте, г-жо Боева, благодаря Ви. 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 12. 
824-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 5 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 40 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № ОС16000726ВН-
014ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна учредява възмездно, 
безсрочно право на строеж за изграждане на пристройка на външен 
асансьор, със застроена площ 17,74 (седемнадесет цяло и седемдесет и 
четири стотни) кв.м. към съществуваща сграда на Специализирана болница 
по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър 
Стаматов“ – Варна” ЕООД, върху ПИ № 10135.2556.324 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и шест.триста двадесет и 
четири) с площ 4 812 (четири хиляди осемстотин и дванадесет) кв.м., 
находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150, при граници на 
имота: ПИ № 10135.2556.325, ПИ №10135.2556.323, ПИ №10135.2556.315 
и ПИ №10135.2556.25. 

Предвид разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, пазарната оценка е определена на 6 900,00 (шест хиляди и 
деветстотин) лева, без ДДС, при стойност на 1 кв.м. – 388,00 (триста 
осемдесет и осем) лева, без ДДС, като цена за извършване на 
разпоредителната сделка. 

Всички данъци и такси по сделката се дължат от суперфициара. 
Стойността, която е определена като цена на правото на строеж за 

извършване на разпоредителната сделка, ведно с всички данъци и такси по 
сделката, следва да се внесе и да бъде налична по сметка на Община Варна 
преди подписване на договора за учредяване на правото на строеж. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за учредяване право на 
строеж върху гореописания недвижим имот в полза на Специализирана 



болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р 
Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД. 

При неплащане на дължимите суми за реализирането на 
горепосочената процедура в срок от 1 (един) месец от издаването на 
заповедта на кмета на Община Варна, преписката за учредяване на право 
на строеж се прекратява. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря на г-жа Боева. Съображения, мнения? Гласувайте. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка 13: 
 
825-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и писмо от доц. д-р Емил 
Ковачев, д.м. – управител на „Специализирана болница по акушерство 
и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – 
Варна” ЕООД с № ОС17000484ВН/05.06.2017 г., Общински съвет – Варна 
одобрява избрания от дружеството застраховател – „ДЗИ - Общо 
застраховане“ ЕАД, и дава съгласие за сключване на договор за 
застраховка на имуществото на дружеството. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения, съображения? Гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. 

 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка 14: 



826-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 5 от 
Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
Община Варна от капитала на търговските дружества и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД 17012384ВН/27.06.2017 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие на управителя на „Диагностично 
консултативен център 3 – Варна” ЕООД, ЕИК: 813154554, да сключи 
договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване с управителя на 
Домашен социален патронаж – Варна, БУЛСТАТ 0000934421469, за 
нуждите на дейността.  

Безвъзмездното право на ползване се учредява за срок от 5 (пет) 
години върху помещения, представляващи част от сгради, находящи се в 
ПИ 10135.4502.168, гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, предназначени 
за здравно заведение, а именно:  

1. три помещения с обща площ 53,05 кв.м. за административен 
персонал, с отделен общ вход към тях, находящи се в сграда с 
идентификатор 10135.4502.168.2 със застроена площ 722 кв.м., 
представляващо тяло „Г“ на здравното заведение, ет. 1; 

2. самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4502.168.1, 
със застроена площ 616 кв.м., етаж – сутерен I, състоящ се от кухненски 
блок, складови помещения, със самостоятелен вход.  

Общински съвет – Варна задължава Домашен социален патронаж – 
Варна да поеме заплащането на всички дължими консумативни разходи за 
ползваните помещения, въз основа на споразумителен протокол за 
определянето им, сключен с Управителя на „Диагностично консултативен 
център 3 – Варна” ЕООД. Всички разходи за ремонт на ползваните обекти 
са за сметка на Домашен социален патронаж – Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на „Диагностично 
консултативен център 3 – Варна” ЕООД да сключи договор за учредяване 
на безвъзмездно право на ползване и впише договора в Агенцията по 
вписванията. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Мнения, съображения? Гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 

Юлияна БОЕВА 
Точка 15. 
 



15.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, 
във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Дентален център І – Варна” ЕООД, 
ЕИК 000090186, за 2016 г.  

 
Янко СТАНЕВ 
Колеги, тъй като не сме ги гласували анблок, предлагам първо 15.1.1, 

15.1.2, 15.1.3 да бъдат гласувани анблок. Тези, които са „за“, моля да 
гласуват. 

 
Лидия МАРИНОВА 
 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 18, предложението се приема. 
 
За протокола Димитър Карбов – „за“. 
 
Юлияна БОЕВА 
 
827-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 

3, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна 
одобрява годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и 
годишен доклад за дейността на „Дентален център І – Варна” ЕООД, 
ЕИК 000090186, за 2016 г.  

827-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, 
т. 5, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – 
Варна освобождава от отговорност д-р Славка Стефанова Даковска – 
управител на „Дентален център І – Варна” ЕООД за периода от 
01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

827-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 147, ал. 2, във връзка с чл. 
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от 
отговорност контрольора на „Дентален център І - Варна” ЕООД – 
Николай Иванов Петков за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.  

827-10-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 146, ал. 3 от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Илия 
Неделчев Илиев – управител на „Приморска одиторска компания” ООД, за 
извършване на одиторски контрол на „Дентален център І – Варна” 
ЕООД за 2017 г.  

 
Това са. Всичко по точка петнадесет. 



Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
Някой неуспял да гласува? Няма. Продължавайте. 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 16. 
 
828-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17а, ал. 5 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с 
докладна записка от проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД с рег. № 
ОС17000391ВН/04.05.2017 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена във връзка с провеждане на търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 6, находящ се в 
гр. Варна, Община Варна, област Варна, ул. „Тинтява“ № 7, етаж 2, с 
площ 69.06 кв.м., състоящ се от: входно антре, кухня, спалня, тоалет, баня, 
хол и две тераси, заедно с принадлежащото му избено помещение № 7, с 
площ 5.51 /пет цяло петдесет и една стотни/ кв.м., при граници: изток: 
вътрешен двор, запад - коридор, север - изба № 8, юг - изба № 6, ведно с 
7.1735% идеални части от общите части на сградата и от правото на 
строеж, представляващ съгласно кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК самостоятелен обект с идентификатор 
10135.2553.479.1.6, предназначение на самостоятелния обект: жилище, 
апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, стар идентификатор: няма, при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 
10135.2553.479.1.5, под обекта: 10135.2553.479.1.3, над обекта: 
10135.2553.479.1.9, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2553.479, както и 27 
/двадесет и седем/ кв.м. идеални части от дворното място в което е 
построена сградата, с площ по първичен документ 386 /триста осемдесет и 
шест/ кв.м., представляващо съгласно кадастралната карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед № РД-18- 92/14.10.2008 г. на 
Изпълнителния директор на АГКК поземлен имот с идентификатор 
10135.2553.479, целият с площ 413 /четиристотин и тринадесет/ кв.м. по 



скица, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на 
трайно ползване - ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор- 
няма, номер по предходен план: 729, 730 /седемстотин двадесет и девет, 
седемстотин и тридесет/, квартал: 25 /двадесет и пет/, парцел: IV 
/четвърти/, при съседи по скица: 10135.2553.478, 10135.2553.485, 
10135.2553.480, 10135.2553.818, 10135.2553.802, 10135.2553.1863, в размер 
на 94 800 лв. /деветдесет и четири хиляди и осемстотин лева/, за 
недвижимия имот. 

828-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т. 7 Търговския 
закон и чл. 17а, ал. 3 и чл. 17б от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества, и във връзка с докладна записка от проф. д-р 
Георги Леонидов Кобаков, управител на „Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков 
– Варна” ЕООД с рег. № ОС 17000391ВН/04.05.2017 г., Общински съвет – 
Варна в качеството на едноличен собственик на капитала реши да се 
проведе търг с явно наддаване, за продажба на подробно описания в пункт 
първи от настоящото решение недвижим имот, собственост на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко Антонов Марков - Варна” ЕООД, въз основа на Нотариален акт 
№ 11, том XLVI, дело № 9492/14.08.2014 г. на Агенцията по вписвания. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена 94 800 лв. /деветдесет и четири хиляди и 
осемстотин лева/. 

Размер на депозита – 9 480 лв. (девет хиляди четиристотин и 
осемдесет лева), платими по IBAN: BG24CECB97901036427000, BIC: 
CECBBGSF, при «Централна кооперативна банка» АД - клон Варна. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартовата тръжна цена, в размер на 9 
480 лв. (девет хиляди четиристотин и осемдесет лева). 

Начин на плащане – по банков път от купувача по банковата сметка 
на продавача. Плащането по сделката да се извърши в срок от 14 дни, след 
провеждане на процедурата. 

Публичният търг да се проведе на 18.09.2017 г. от 11.00 ч. в кабинет 
№ 31 в сградата на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, с 
адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител" № 100, ет. 3. 

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

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



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

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

тръжни документи; 
2.2. удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по 

вписвания за вписване на едноличните търговци и юридическите лица 
(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 
– за еднолични търговци и юридически лица (оригинал); 

2.4. удостоверение от Съдебно изпълнителната 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 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 не дължими общински вземания към 
Община Варна–оригинал; 

2.9. БУЛСТАТ/ЕИК – удостоверение от Агенция по 
вписванията/оригинал/; 

2.10. декларация за липса на просрочени парични задължения към 
работниците  и служителите, на които кандидатът е работодател – за 
еднолични търговци и юридически лица; 

2.11. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за 
получаване и запознаване с тръжните условия; 

2.12. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за 
извършен оглед на имота;   

2.13. декларация за неразгласа на информацията, предоставена във 
връзка с участието в търга, приложена към комплекта тръжни документи; 

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 9 480 лв. 
(девет хиляди четиристотин и осемдесет лева), платими по IBAN: 
BG24CECB97901036427000, BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 



2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 35 на трети етаж в сградата на „Специализирана болница 
за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов 
Марков - Варна” ЕООД, с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100, 
срещу сумата от 100 /сто/ лева, платима по IBAN: BG52UNCR 7000 1502 
4401 85 BIC: UNCRBGSF. 

*  Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи.  

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

*Краен срок за приемане на заявления за участие – до 12.00ч. на 
15.09.2017 г.   

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

- При липса на кандидати ще се проведе нов търг с намалена 
стартова цена с 3% от първоначално обявената цена на 19.10.2017 г. от 
11.00 ч. 

828-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17б, ал. 2 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества, и във връзка с докладна 
записка от проф. д-р Георги Леонидов Кобаков, управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД с рег. № 
ОС17000391ВН/04.05.2017 г., Общински съвет – Варна упълномощава 
управителя проф. д-р Георги Леонидов Кобаков да назначи комисия за 
провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и 
сключи договор със спечелилия участник във формата на нотариален акт. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
За протокола Надя Георгиева – „за“. 
 
Друг неуспял да гласува. Продължавайте. 



Юлияна БОЕВА 
829-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8 ал. 9, т. 4 
от Закона за общинската собственост, и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17003943ВН-002ВН/27.06.2017 г., Общински 
съвет – Варна изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост за 2017 г.“ и допълва: Раздел XVIII 
„Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община Варна ще 
открие процедура по придобиване в собственост или за управление от 
Държавата, частни и юридически лица“ с имот-публична държавна 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 6, 
представляващ защитно съоръжение със застроена площ 84 кв.м. 

829-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17003943ВН-002ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна  
взема решение за провеждане на процедура по приемане безвъзмездно  за 
управление на имот-публична държавна собственост, гр. Варна, ул. „Цар 
Симеон I“ № 6, представляващ защитно съоръжение със  застроена площ 
84 кв.м. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури, съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 2 от 
Закона за държавната собственост, по реда на чл. 6, ал. 2 от Правилник за 
прилагане на Закона за държавната собственост, за приемане безвъзмездно 
в управление в полза на Община Варна на гореописания недвижим имот, 
както и осъществяване на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

След приемане на недвижимия имот по Акт за държавна собственост 
№ 2306/05.09.1999 г. за безвъзмездно управление от страна на Община 
Варна, същият да бъде предоставен на дирекция „Управление на 
сигурността и контрол на обществения ред“ при Община Варна, за 
разкриване на „Клуб на доброволеца“. 

 
 
 
830-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 
4 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17013347ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“ и допълва Раздел XVIII „Недвижими 
имоти, вещи и съоръжения, за които Община Варна ще открие процедура 



по придобиване в собственост или за управление от Държавата, частни и 
юридически лица” с част от  имот-публична държавна собственост, 
находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“ № 158 А, представляващ ПИ с 
проектен идентификатор 10135.3513.2222 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди двеста двадесет и две) с 
площ 3 492 кв.м., съгласно скица – проект за разделяне на ПИ 
10135.3513.1933 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.хиляда деветстотин тридесет и три), предмет на АПДС № 
8892/07.07.2015 г. 

830-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17013347ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна взема 
решение за придобиване безвъзмездно в собственост на Община Варна на 
имот-публична държавна собственост, гр. Варна, бул. „Сливница“ № 158 
А, представляващ ПИ с проектен идентификатор 10135.3513.2222 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.две хиляди 
двеста двадесет и две) с площ 3 492 (три хиляди четиристотин деветдесет и 
два) кв.м., съгласно скица – проект за разделяне на ПИ 10135.3513.1933 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.хиляда деветстотин тридесет и три). 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за 
държавната собственост и Правилник за прилагане на Закона за 
държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в собственост на 
недвижимия имот в полза на Община Варна, както и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

 
 
831-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 4 
от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17013565ВН/13.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 г.“ и допълва Раздел XVIII „Недвижими 
имоти, вещи и съоръжения, за които Община Варна ще открие процедура 
по придобиване в собственост или за управление от Държавата, частни и 
юридически лица”  с недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Д-р 
Василаки Пападопулу“ № 52, представляващ  ПИ 10135.2563.320 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и три.триста и 
двадесет), с площ 19 168 (деветнадесет хиляди сто шестдесет и осем) кв.м., 



с начин на трайно ползване: ниско застрояване, идентичен с УПИ Х – 
„Техникум по химия“ и разположените върху него сгради с идентификатори 
10135.2563.320.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и три.триста и двадесет.едно), със застроена площ = 911 
(деветстотин и единадесет) кв.м., брой етажи: 7 (седем), предназначение: 
за образование, 10135.2563.320.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин шестдесет и три.триста и двадесет.две), със застроена 
площ =1 879 (хиляда осемстотин седемдесет и девет) кв.м., брой етажи: 4 
(четири), предназначение: за образование, 10135.2563.320.3 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и три.триста и 
двадесет.три), със застроена площ = 139 (сто тридесет и девет) кв.м., брой 
етажи: 1 (един), предназначение: за образование, 10135.2563.320.4 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и три.триста и 
двадесет.четири), със застроена площ = 387 (триста осемдесет и седем) 
кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: за образование, 
10135.2563.320.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и три.триста и двадесет.пет), със застроена площ = 55 (петдесет 
и пет) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда, 
10135.2563.320.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и три.триста и двадесет.шест), със застроена площ = 227 (двеста 
двадесет и седем) кв.м., брой етажи: 1 (един), предназначение: 
селскостопанска сграда, 10135.2563.320.7 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин шестдесет и три.триста и двадесет.седем), със 
застроена площ = 77 (седемдесет и седем) кв.м., брой етажи: 1 (един), 
предназначение: сграда за енергоразпределение  и  10135.2563.320.8 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и три.триста и 
двадесет.осем), със застроена площ = 87 (осемдесет и седем) кв.м., брой 
етажи: 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда 

831-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17013565ВН/13.07.2017 г., Общински съвет – Варна взема 
решение за откриване на процедура за придобиване безвъзмездно в 
собственост на Община Варна на имот-публична държавна собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Д-р Василаки Пападопулу“ № 52, 
представляващ  ПИ 10135.2563.320 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин шестдесет и три.триста и двадесет), с площ 19 168 
(деветнадесет хиляди сто шестдесет и осем) кв.м., с начин на трайно 
ползване: Ниско застрояване, идентичен с УПИ Х – „Техникум по химия“ и 
разположените върху него сгради с идентификатори: 10135.2563.320.1 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и 
три.триста и двадесет.едно), със застроена площ = 911 (деветстотин и 



единадесет) кв.м., брой етажи: 7, предназначение: за образование, 
10135.2563.320.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и три.триста и двадесет.две), със застроена площ = 1 879 (хиляда 
осемстотин седемдесет и девет) кв.м., брой етажи: 4, предназначение: за 
образование, 10135.2563.320.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и три.триста и двадесет.три), със застроена площ = 
139 (сто тридесет и девет) кв.м., брой етажи: 1, предназначение: за 
образование, 10135.2563.320.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и три.триста и двадесет.четири), със застроена площ 
= 387 (триста осемдесет и седем) кв.м., брой етажи: 1, предназначение: за 
образование, 10135.2563.320.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и три.триста и двадесет.пет,) със застроена площ = 55 
(петдесет и пет) кв.м., брой етажи: 1, предназначение: селскостопанска 
сграда, 10135.2563.320.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и три.триста и двадесет.шест), със застроена площ = 
227 (двеста двадесет и седем) кв.м., брой етажи: 1, предназначение: 
селскостопанска сграда, 10135.2563.320.7 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин шестдесет и три.триста и двадесет.седем), със 
застроена площ = 77 (седемдесет и седем) кв.м., брой етажи: 1, 
предназначение: сграда за енергоразпределение и 10135.2563.320.8 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и три.триста и 
двадесет.осем), със застроена площ = 87 (осемдесет и седем) кв.м., брой 
етажи: 1, предназначение: селскостопанска сграда. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за 
държавната собственост и Правилник за прилагане на Закона за 
държавната собственост,  за безвъзмездно придобиване в собственост на  
недвижимия имот в полза на Община Варна, както и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 
 

Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Някой, който не е успял да гласува? Няма. Заповядайте, г-жо Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка 18. 



832-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 181, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от 
Закона за горите и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД 
17009120ВН/11.05.2017 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
Община Варна да сключи договор с Държавно горско стопанство и 
Държавно ловно стопанство за управление на горските територии – 
общинска собственост. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Негласували? Няма. Продължавайте. 

 
Юлияна БОЕВА 
Точка 19. 
 
833-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, съгласно Раздел IV, чл. 2 „б“ 
от договор рег. №  Д13001023ВН/11.09.2013 г. и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № Д 13001023ВН-003ВН/06.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна прекратява действието на договор рег. № 
Д13001023ВН/11.09.2013 г., сключен между Община Варна и ОП 
„Комплекс за детско хранене“ за безвъзмездно управление на част от  
имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк 
„Владислав Варненчик“, СУ „Пейо Крачолов Яворов“, представляващ 
помещения - топла кухня с прилежащите подготвителни и санитарно 
битови помещения с обща застроена площ 275 (двеста седемдесет и пет) 
кв.м., разположени в част от сграда с идентификатор 10135.4502.273.3 
(десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и две.двеста 
седемдесет и три.три), предмет на Акт за общинска собственост № 
7312/21.01.2013 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 
975/23.01.2013 г., Акт № 20, том III, дело 419. 

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

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 15, предложението се приема. 

 
За протокола Станислав Иванов – „за“, Веселин Ангелов – „за“, Стен 

Лазаров – „за“.  
 

Юлияна БОЕВА 
Точка 20. 
 
834-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, съгласно Раздел IV, чл. 2 а от 
договор рег. № Д12001384ВН/06.11.2012 г. и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17013345ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна прекратява действието на договор рег.  № Д12001384ВН/06.11.2012 
г., сключен между Община Варна и Фондация „Радост за нашите деца”, 
вписана в Регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при 
Софийски градски съд под партиден №  45, том 34, стр. 182 по ф.д. № 
809/2004 г., БУЛСТАТ 103877308, с адрес на управление: гр. Варна, бул. 
„Вл. Варненчик” бл. 29, вх. А, представлявана от Нарине Каприел 
Хачадурян Банкова, за безвъзмездно право на ползване на имоти-частна 
общинска собственост, находящи се в гр. Варна, ул. „Самарско знаме” № 
1,3, представляващи  сгради с идентификатори: 10135.3517.68.8 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.шестдесет 
и осем.осем) и 10135. 3517.68.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и седемнадесет.шестдесет и осем.седем) предмет на Акт 
за общинска собственост № 5565/12.02.2009 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 2758/18.02.2009 г., том VIII, Акт № 7, 
дело 1485 и Акт за общинска собственост № 5566/12.02.2009 г, вписан в 
Служба по вписванията- гр. Варна с вх. рег. № 2790/18.02.2009 г., том VIII, 
Акт № 20, дело 1500. 

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

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Някой неуспял да гласува? Не виждам. 
 



Юлияна БОЕВА 
835-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във 
връзка с писмо рег. № ОМД17001264ВН/13.06.2017 г. от Директор на 
дирекция „Образование и младежки дейности“ при Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012365ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна изменя свое 
Решение № 689-11-1(19)/19.05.2017 г., като текста: Промяна на 
предназначение на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Другарче“ в 
детска градина за 4 (четири) групи за деца на възраст от 3 до 7 години, се 
изменя в: Детска градина за 3 (три) групи за деца от 3 (три) до 7 (седем)  
години и 1 (една) яслена група за деца от 10 месеца до 3 години. 

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

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Някой негласувал?  
 
Юлияна БОЕВА 
836-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17012361ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна допълва свое 
решение № 491-6(13)/ 29.09.2016 г., като към предоставените на Дирекция 
„Образование и младежки дейности“ при Община Варна безвъзмездно за 
управление помещения, находящи се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 
№ 25, се добавя и помещение с № 10 (десет), разположено на втория етаж 
от сградата, предмет на Акт за публична общинска собственост № 
799/18.08.1998 г.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
сключване на Анекс към договор рег. № Д16001663ВН/14.12.2016 г., във 
връзка с изпълнение на горепосоченото решение. 



 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Някой негласувал?  
 
Юлияна БОЕВА 
837-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 62, ал. 2 от 
Административно-процесуалния кодекс и с оглед допусната явна 
фактическа грешка в идентификатора на имота и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013346ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна, изменя свое Решение № 282-7(8)/11.05.2016 г., като изписания 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.5502.12.1.5 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.дванадесет.едно.пет) 
да се чете: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.5502.120.1.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 
и две.сто и двадесет.едно.пет), а сграда с идентификатор 10135.5502.12.1 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
две.дванадесет.едно) да се чете: 10135.5502.120.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.сто и двадесет.едно). 

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

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
За протокола д-р Лидия Маринова – „за“. 
Някой да не е гласувал?  
 
Юлияна БОЕВА 
838-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 



предложение на Янко Петров Станев и Валентин Петров Станев – 
общински съветници с рег. № ОС17000597ВН/21.07.2017 г. и положителни 
становища от ПК „Наука и образование“ с рег. № ОС17000513ВН-
001ВН/12.07.2017 г. и рег. № ОС17000501ВН-003ВН/12.07.2017 г., чрез г-н 
Славчо Славов – Председател на ПК „Наука и образование“, Общински 
съвет – Варна предоставя безвъзмездно за управление на „Ученическо и 
столово хранене“ ЕАД, ЕИК 103552229, с адрес на управление: гр. Варна, 
ул. „Цанко Дюстабанов“ № 1, представлявано от д-р Божанка Георгиева, 
части от имоти-публична общинска собственост, както следва: 

-  Кухня и столова, разположени в сутеренния етаж на сграда - Блок 
„А“ от СУ „Любен Каравелов“, находящо се в гр. Варна, кв. „Аспарухово“, 
ул. „Народни будители“ № 17А, предмет на АОС № 2294/04.03.2002 г., за 
срок от 5 /пет/ години. 

- Кухня и столова, разположени в сграда с идентификатор 
10135.2562.244.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и две.двеста четиридесет и четири.едно) от МГ „Д-р Петър 
Берон“ и ОУ „Захари Стоянов“, находящи се в гр. Варна, жк. „Чайка“, 
предмет на АОС № 6772/24.01.2012 г., за срок от 5 /пет/ години. 

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

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
За протокола Николай Георгиев – „за“. 
 
Юлияна БОЕВА 
839-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 7 и чл. 147, ал. 
1 и ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 чл. 6 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и по предложение от Христо Атанасов 
– общински съветник с рег. № ОС17000602ВН/24.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие „Диагностично-консултативен център 1 
„Света Клементина“ – Варна“ ЕООД да отдаде под наем на Фондация 
„SOS - семейства в риск“ следните помещения: кабинет с площ от 25,99 
кв.м. и помощни помещения с площ от 6,40 кв.м.; кабинет с площ от 27,86 
кв.м. и помощни помещения с площ 6,40 кв.м., находящи се в 



„Диагностично-консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ 
ЕООД, гр. Варна, бул. „Съборни“ № 40, II корпус, за срок от 5/пет/ години. 
Задължава управителя на „Диагностично-консултативен център 1 „Света 
Клементина“ – Варна“ ЕООД, при формиране на наемната цена да се 
съобрази с „Методика за определяне на стартовите базисни цени при 
обявяване на търг и отдаване под наем на общински нежилищни имоти. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Благодаря на г-жа Боева.  
Преминаваме към точка единадесета от дневния ред. 

  



ХІ. 
 

По точка единадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Удостояване на граждани с почетни звания и отличия 

на Община Варна. 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, изчитам проектите за решения, както са приети от 

Председателски съвет и гласувани, след което за всяко ще давам думата за 
мнения и съображения. След което ще дам думата, ако някой иска 
допълнително да предлага някой, да го разискваме. 

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

840-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17014392ВН/24.07.2017 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Филип Бедросович Киркоров със званието „Почетен гражданин на 
град Варна”. 

 
Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Режим на 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
841-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17014392ВН/24.07.2017 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Милен Николаев Врабевски със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

 
Имате думата за мнения и съображения. Няма. Режим на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 

 
842-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17014392ВН/24.07.2017 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Елица Атанасова Янкова със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

 
Имате думата за мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
843-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17014392ВН/24.07.2017 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Казимир Попконстантинов Константинов със званието „Почетен 
гражданин на град Варна”. 

 
Мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
844-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17014392ВН/24.07.2017 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Асен Недев Атанасов със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

 
Имате думата за мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 



845-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17014383ВН/24.07.2017 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Анна Манолова Недялкова със званието „Почетен гражданин на град 
Варна”. 

 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 

 Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата за други предложения за почетен гражданин, 

след което ще пристъпим към удостояването с почетни знаци. Марица 
Гърдева, заповядайте. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Уважаеми колеги, искам да представя отново на вашето внимание 

една кандидатура, която е минала на комисия по „Култура и духовно 
развитие“. И е минала и през общественото обсъждане с положително 
становище. Това е предложението на Инициативния комитет за 
удостояване на Пламен Цветанов Градинаров със звание „Почетен 
гражданин на Варна“ със заслугите му към военноморското дело на 
България, като военен, кмет и общински съветник. Пламен Градинаров 
тази година прави 70 години. Няма смисъл, според мен, да разказвам на 
всички Вас кой е той, какъв е приносът му за Варна и ми се струва, че 
отново трябва да разгледаме тази кандидатура и да подкрепим 
кандидатурата на г-н Градинаров за „Почетен гражданин на Варна“. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, имате думата за мнения и съображения. Г-н 

Лазаров, заповядайте, ако е по това предложение. Заповядайте. 
 
Стен ЛАЗАРОВ 
Аз изказах своето мнение по отношение личността на г-н Пламен 

Градинаров и обосновката, заради която гласувах „за“ неговото 
удостояване. Г-жа Гърдева каза, но това е един от най-достойните 
български морски офицери, работил в една много тежка обстановка. Не 
знам дали всички знаят, но той беше началник на „Разузнавателния отдел“ 



точно в годините, в които имаше доста сериозна конфронтация с нашата 
южна съседка и когато имаше действителни ситуации, в които трябваше да 
има пълна готовност на флота. Това е военното му дело. След това, всички 
знаят, той беше два мандата кмет на район „Приморски“, така че ако 
търсим все пак някаква съизмеримост на достойнствата на хората, които в 
различни области получават това признание, мисля че той заслужава 
своето място. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колеги, други мнения и съображения? Не виждам, 

режим на гласуване. 
 
846-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 2, чл. 6, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17014392ВН/24.07.2017 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Пламен Цветанов Градинаров със званието „Почетен гражданин на 
град Варна”. 

 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има ли други предложения за почетен гражданин, колеги? Не 

виждам. Преминаваме към предложенията за удостояване с Почетен знак 
„За заслуги към Варна”. 

 
847-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17014392ВН/24.07.2017 г., Общински съвет – Варна удостоява  
Народно читалище „Просвета – 1927“ – Варна с Почетен знак „За 
заслуги към Варна” – златен. 

 
Всички материали, които изчитам, минали са обществено обсъждане 

и имат положителни становища от страна на ПК „Култура и духовно 
развитие“ и ПК „Наука и образование“.  

Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 



Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 

 
848-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17014392ВН/24.07.2017 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Антон Радушев Николов с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Ще помоля някои от сътрудниците, които работят по системата, да се 

явят тук при мен. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
849-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17014392ВН/24.07.2017 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Бончо Добрев Бончев с Почетен знак „За заслуги към Варна” – златен. 

 
Мнения и съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
850-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17014392ВН/24.07.2017 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Петко Кирилов Петков с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
златен. 

Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 



 
Резултати от гласуването: за – 35; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
За протокола Сали Исеин – „за“. 
  
Тодор БАЛАБАНОВ 
851-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17014392ВН/24.07.2017 г., Общински съвет – Варна удостоява госпожа 
Христина Димитрова Стоева с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
сребърен. 

 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 15, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
852-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 3, чл. 7, чл. 10 от Статута 
за удостояване с почетни звания и отличия на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17014392ВН/24.07.2017 г., Общински съвет – Варна удостоява господин 
Иван Стефанов Иванов с Почетен знак „За заслуги към Варна” – 
сребърен. 

 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
За протокола Мартин Андонов – „за“, Янко Станев – „за“. 
 
Колеги, имате думата за други предложения за удостояване с 

Почетни знаци „За заслуги към Варна“. Не виждам предложения. Честито 
на удостоените с наградите. Д-р Митковски, заповядайте, искахте думата. 

 
 
 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги, аз сега няма да правя 

предложение за удостояване на някого с почетно звание или каквото и да е 
друго, но Ви предлагам не знам точно към кого, но например към ПК по 
„Култура“ и администрацията, не кмета, въпреки че той проформа 
предлага тези хора да разгледат всички досега предложени за почетни 
граждани на Варна, защото там в едни по-предни времена фигурират разни 
странни фигури, като например Муамар Кадафи, който по никакъв начин 
не е свързан с Варна. И други такива, за да изчистим все пак този списък 
от хора, които меко казано, не е желателно да бъдат там. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, може би, наистина, комисията по „Култура“ би могла да 

разгледа. И комисията по „Наука и образование“, съответно като ресорни, 
защото ние ги определяме тези, ние ги удостояваме с тези награди. Кметът 
проформа предлага предвид че … 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да, администрацията би трябвало да предостави на комисията по 

„Култура“ списъка в обозримо минало… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мисля, че колегата Григоров … 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
… все пак да не стигаме до цар Калоян, но трябва да бъдат 

разгледани, защото фигурират наистина странни фигури там. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това е историята, д-р Митковски.  
Колеги, преминаваме към точка дванадесета от дневния ред. 



ХІІ. 
 

По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет на кмета на Община Варна за 

изпълнението на решенията приети на Общински съвет – Варна. 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате изпратен отчета в писмена форма. Имате думата за мнения и 

съображения. Не виждам. Режим на гласуване. 
 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

853-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
приема отчет на кмета на Община Варна с изх. № 
РД17012346ВН/27.06.2017 г., относно изпълнението на решенията на 
Общински съвет – Варна, приети на заседания: № 1/09.11.2015 г., № 
2/02.12.2015 г., № 3/17.12.2015 г., № 4/28.12.2015 г., № 5/27.01.2016 г., № 
6/09.03.2016 г., № 7/20.04.2016 г., № 8/11.05.2016 г., № 9/28.06.2016 г., № 
10/04.08.2016 г. № 11/07.09.2016 г., № 12/19.09.2016 г. и № 13/29.09.2016 г., 
съгласно приложение към настоящото решение.  

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
За протокола Мартин Андонов – „за“. 
 
Преминаваме към точка тринадесета от дневния ред. 

  



ХІІІ. 
 

По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни, 

контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на 
търговските дружества, собственост на община Варна.  

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма постъпили писмени предложения. Имате думата. Няма 

предложения. Нямаме решения по тази точка. 
Преминаваме към точка четиринадесета от дневния ред. 

  



ХІV. 
 

По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 

съвет – Варна. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
       

Тодор БАЛАБАНОВ 
Новоизбраният общински съветник г-н Николов е заявил участие в 

следните постоянни комисии, като предлагам на вашето внимание да ги 
гласуваме анблок предложенията, а именно да участва в съставите на ПК 
„Туризъм, търговия и рекламна дейност“, ПК „Социални дейности и 
жилищна политика“, ПК „Благоустройство и комунални дейности“ и 
временни комисии „Изработване на проект за Правилник за организацията 
и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация“, ВрК „Структури и 
общинска администрация“ и ВрК „Опазване и възпроизводство на 
околната среда“. 

Имате думата за мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим 
на гласуване анблок. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

854-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2, от Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – 
Варна решава общинският съветник Даниел Христов Николов да бъде 
член на следните постоянни комисии: 

– „Туризъм търговия и рекламна дейност“; 
– „Социални дейности и жилищна политика” 
–  „Благоустройство и комунални дейности“ 
и следните временни комисии: 
– „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността 

на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация” 

– „Структури и общинска администрация” 
– “Опазване и възпроизводство на околната среда”. 
 



Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 12, предложението се приема. 

 
За протокола Димитър Карбов – „за“. 
 
Други заявки за промени в съставите на постоянните и временни 

комисии, тъй като писмени нямам постъпили такива? Не виждам. 
Преминаваме към точка петнадесета, последна от дневния ред. 
  



ХV. 
 

По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС  
 

 Тодор БАЛАБАНОВ 
 Има ли в залата граждани, желаещи да отправят питания, по които да 
проведем някаква дискусия. Госпожо, заповядайте. Ще Ви дам думата след 
малко, след дамата. Представете се, ако обичате, за протокола. 
 
 Мария РАДУЛОВА - /гражданин/ 
 Мария Радулова съм от „Дружеството за защита на животните“. 
Досега не съм се явявала на сесия, г-н председател, но тъй като получаваме 
постоянно сигнали от граждани за наболелия въпрос най-вече в момента с 
… няма и програма за овладяване на популацията с безстопанствените 
котки, броя им нарасна. Гражданите трябваше да се справят с проблема. 
Имаше програми на организации към дадени ветеринарни кабинети и 
наистина, някои от хората си занесоха котките, кастрираха ги, но 
проблемът продължава да става все по-тежък. Стига така, че трябва 
гражданите да решават проблема помежду си, да се получават 
конфронтации между гражданите и да се отправят сигнали до едно звено 
има „Контрол и регистрация“, което аз не знам дали е официално 
регистрирано, такова звено има само във Варна, което не взема отношение. 
Това звено получава сигнал, отива на проверка и се правят разни санкции, 
заплашвания към гражданите. Така не се решава проблемът. Това звено, аз 
не знам как работи досега, но не съм удовлетворена и не съм съгласна с 
тяхната работа. Ние и по отношение Програмата с безстопанствените 
кучета бяхме внесли миналата година едно предложение за подобряване на 
тази програма и решаване проблема, който и с безстопанствените кучета е 
доста тежък и който се задълбочава. Повърхностно не се вижда това нещо, 
но постоянно се подхвърлят малки животни и това са от недобросъвестни 
граждани, които не отправят никакви молби за кастрация на животни, а си 
подхвърлят поколението. И това става, защото няма контрол никакъв. 
Значи, ние в това предложение, което някъде сега установих, че е 
„замръзнало“ при г-жа Милена Вълканова. Тя като главен експерт ли ... и 
аз не знам как работи … 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще проверя, не мога да Ви отговоря. 
 



Мария РАДУЛОВА - /гражданин/ 
Да, това е „замръзнало“ това предложение, а там ние доста труд 

положихме, за да насочим нали как може да се помогне на града. Там беше 
вмъкнато специално за едната точка, която е много важна, да се организира 
така работата с домоуправителите, нали … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, госпожо, аз бих Ви предложил следното. Разбирам, че има 

резонни предложения, които сте направили, и рационални, които биха 
подобрили работата и съответните програми ... Аз ще се ангажирам по 
отношение на това предложение, което сте внесли за промени и ще 
поискам да го внесат … 

 
Мария РАДУЛОВА - /гражданин/ 
Аз го имам тука, ако искате мога да го дам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да или ако искате, ако е удобно за Вас, просто да ни го представите. 
 
Мария РАДУЛОВА - /гражданин/ 
Да, аз съм го направила на ксерокс … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще го препратя към съответната комисия „Обществен ред и 

сигурност“ директно, за да може да го разгледа, но молбата ми е да 
отправите такова и по отношение на котките, защото това е, доколкото 
разбирам, само за кучетата. Да могат да се разгледат в едно заседание и да 
се види което е рационално и изпълнимо, съответно да можем да го 
обсъдим обстойно – котки и кучета, разбира се – и да видим какви промени 
можем да направим. Но по същество, в самата комисия, тъй като там на 
експертно ниво биха могли да се разгледат въпросите. Просто в момента 
няма как да го разгледаме детайлно въпроса. 

 
Мария РАДУЛОВА - /гражданин/ 
Ами да, аз затова отправихме вече една молба до Общината, 

регистрирано е до кмета … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Към нас, към нас го представете това. 
 
 
 



Мария РАДУЛОВА - /гражданин/ 
… за „Четирите лапи“. В много градове, това е един договор се 

сключва. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Община Варна работи с фондация „Четири лапи“. 
 
Мария РАДУЛОВА - /гражданин/ 
Тя работи, обаче не пожела ги извика. Значи, имам една информация, 

че в някои градове за продължение на две седмици по 300 животни са 
кастрирали. Разбирате ли? Затова ние искахме те да дойдат с мобилната си 
клиника и да помогнат на много хора, където проблема е тежък. Има, ето и 
по пазарите, аз като минавам, виждам че популацията с котките нарасна. И 
защо, ще ви кажа. Защото се изтеглиха много от кучетата неоснователно. 
Това е международно изследване. Изследването казва така: когато единият 
индивид намалее, другият в замяна се увеличава, нали? Ако котките пък 
намалеят, плъхове ще тръгнат. Затова, трябва да е уравновесено. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Трябва да има баланс, точно така. 
 
Мария РАДУЛОВА - /гражданин/ 
А, така. В районите където те са районирани, не може тази котка да 

отиде в другия район, нали, ние си ги познаваме. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, ако това предложение, което аз отправих към Вас е удачно и 

го сметнете за удачно, аз Ви предлагам да подходим така, да разгледаме на 
съответната комисия нещата. Разбрах каква е идеята. Молбата ми е да 
входирайте предложението и по отношение на котките. Ще организираме 
провеждане на комисия и съответно ще се разгледа въпроса. Благодаря Ви. 

 
Мария РАДУЛОВА - /гражданин/ 
Благодаря. Къде да ви го дам? То е входирано в деловодството. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дайте тука входящия номер. Ще Ви поканим на заседанието на 

комисията да присъствате и ще могат да се обсъдят нещата. Благодаря Ви.  
Господине, заповядайте тук на микрофона. 
 
 
 



Александър АЛЕКСАНДРОВ - /гражданин/ 
Александър Александров, пенсионирах се като капитан в 

Параходство „БМФ“. Благодаря, г-н Балабанов, за това че ми дадохте 
думата. Искам да обърна внимание върху една тема, за която сигурно сте 
чували доста. Напоследък пак се говори за конкурса за скулптурната 
композиция „Морски труженици“, която идея беше одобрена от 
Общинския съвет през 2010 г. Може ли да помоля да включите картинките 
… иска ми се накратко да ви кажа. Това може да го премахнете … папката 
е „Общински съвет“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма такава папка. Само и единственото това нещо, което излиза на 

флашката, която сте дали. Дайте направо по същество. 
 
Александър АЛЕКСАНДРОВ - /гражданин/ 
Добре, ще се опитам тогава да ви кажа така. 2010 г. фондация 

„Морски съдби“ предложи тази идея Варна да има един морски символ, 
който да се нарича „Морски труженици“ по името на романа на Юго. Да 
представлява една обединителна структурна композиция с няколко 
фигури, които да олицетворяват най-масовите морски професии. Но, 
забележете, това да бъде скулптурна композиция. Идеята премина през 
Общински съвет, премина през Националния съвет по изкуства, беше 
одобрена от Министъра на културата и в Общината дойде писмо за това, 
което казвам. След това трябваше да бъде определено място и организиран 
конкурс, тъй като в София не възприеха мястото, което бяхме предложили 
южно от Пантеона в тревната площ, където има едно шадраванче. Затова 
се наложи друго място. Не беше прието, тъй като влиза в ядрото на 
Морската градина като паметник на културата. След това, 2015 г. беше 
организиран един конкурс за място в началото на вълнолома – там, където 
е плажа. Обаче проектите, които бяха дадени, представени и самото място 
бяха обсъдени и неприети. И затова 2017 г., преди месец, завърши вторият 
конкурс, като 2015 г. беше преиначено наименованието на „Паметник на 
моряка“, с тенденция да се посочат загиналите, което не е лошо. В 
скулптурната композиция „Морски труженици“ имаше и такъв раздел. 
2017 г. се отбеляза нова промяна – паметникът се запази, от „Морски 
труженици“ стана „Морският труженик“ и проектите, които бяха 
предложени са доста странни, меко казано. Аз исках тук да Ви покажа, за 
да видите как изглеждат нещата не според моето мнение. Аз не държа на 
това. Мога да го кажа. Обективно нямаше нужда да се променя 
наименованието, да се променя и заданието. И така, молбата ми е, ако 
може, убеден съм, че може, но просто така го казвам, да бъде организирана 
една изложба във Фестивалния комплекс на всички проекти, които бяха 



предложени тази година и 2015 – от двата конкурса проектите, но всички, 
не наградените само. Това е едно. Второ, да бъде поставено оригиналното 
задание с наименованието, за да могат хората да сравнят какво се иска и 
какво е предложено от творческите колективи. И тази изложба да бъде 
оставена, примерно до началото на новия сезон на Общинския съвет, може 
би до края на септември или както решите, но да не е за една седмица и да 
се разтури. И след това да бъде направено едно смислено обсъждане с 
определени правила. Не искам повече да ви ангажирам, защото от 2000 
години до този момент Варна няма олицетворение на нейните граждани в 
частта свързани с морето. Няма такова нещо. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах Ви. Аз това, което мога да предложа по темата, е тъй като г-

жа Димова не я виждам днес, отсъства. Ще разговарям с нея да разгледа 
въпроса на заседание на комисията по „Култура“ и там да прецените вече 
под каква форма, дали изложба, дали друго и да се качи на интернет-
страница и да се изкажат мнения и т.н., защото във Фестивалния комплекс 
– казвам Ви директно – няма как ние да организираме. Бихме могли тук да 
ползваме сградата. 

 
Александър АЛЕКСАНДРОВ - /гражданин/ 
Да, или тука. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Конкретния формат да се помисли на комисия, да не го обсъждаме в 

момента, нали на изложението, и по този начин вече, след това, да се 
организира това обществено обсъждане, след което да се преценява вече 
кое би било най-удачно като вариант. Не знам, колеги, ако имате нещо 
друго като предложение което бихме могли да … Категорично, аз и в тази 
връзка, едно съобщение … ще помоля само да изчакате, да не си тръгвате 
като приключим. Ако това Ви устройва, аз поемам ангажимент да говоря с 
г-жа Даниела Димова, да види ... В момента е приключил конкурса ли, 
казвате? 

 
Александър АЛЕКСАНДРОВ - /гражданин/ 
Точно така е, приключил е, но в Правилника или в идеята, която 

беше заложена и изпълнена от фондацията, след тези творби имаше 
обсъждане, независимо, че журито ги е наградило. 

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах, ще говоря с нея, ще направим една допълнителна среща, на 

която да видим детайлите и как да се организираме. Тя следващата 
седмица ще бъде тук. 

 
Александър АЛЕКСАНДРОВ - /гражданин/ 
Добре, благодаря Ви много, има и писмо до Вас. Аз съм писал писмо. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, аз съм го изпратил, ще го извадим писмото, знам … не съм го 

виждал за съжаление.  
 
Александър АЛЕКСАНДРОВ - /гражданин/ 
 … Благодаря Ви от всичките си сърца и души!  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Възможно е. Аз не съм го виждал. Пак казвам. За това ще направим 

заседание на ПК по „Култура“, където ще ги поканим, ще чуем 
аргументите и всички предложения какви са, евентуално може да се мисли 
по някакъв друг подход да се поеме … Ето я флашката. Дайте пак да 
пробваме … Ето, вижте какво има на флашката. Изпратете ми го, аз 
поемам ангажимент да го изпратя на съветниците. Като влезе в системата, 
аз няма как да го скрия. Благодаря Ви. Имам грижата това нещо да го 
свършим, представете го при мен. 

Колеги, да Ви уведомя: от днес ще пуснем сега, буквално като 
приключи сесията, нов интернет сайт на Общинския съвет, ще Ви изпратя 
точния адрес: varnacouncil.bg. Ще има такъв и на кирилица: Общински 
съвет Варна, може би до две седмици някъде ще има възможност и на 
кирилица да е сайта. Всички материали ще бъдат качвани, включая ще 
направим идеята е да направим и доста голям архив да пуснем назад във 
времето още от 90-те години решенията, само че там ще ни е необходимо 
малко обработка на личните данни. Всички материали ще се качват за 
комисии, всички решения, всичко, смятам по мое лично мнение в доста по-
подреден вид отколкото са били в момента, новини ще качваме. Ще се 
радвам, запознайте се със съдържанието, ако има някакви препоръки нещо 
за подобряване, с удоволствие ще изкоментираме. И с молба към тези от 
Вас, които знам че са се свързали с всички Вас да представите информация 
за себе си. С молба тези, които не са дали, да предоставят информацията. 
Една част от колегите, все още около 10-13 мисля че колеги, които не са 
предоставили информация, която да качим на сайта. Това исках да Ви 



съобщя. Ще Ви изпратим адреса. Пак казвам, разгледайте го, отворени сме 
за всякакви препоръки. Идеята е да сме максимално прозрачни. 
 

Поради изчерпване на дневния ред обявявам Двадесетото  заседание 
за закрито. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                ВАРНА 

 
 
 
 

                    _____________ /ТОДОР БАЛАБАНОВ/ 
 
 

 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОбС”  
 

  
 
  
____________________/Ю. ПЕТКОВА/    

            
 
 
 

                                   СЪГЛАСУВАЛ 
 
 
 

                           __________________/адв. Д. СТЕФАНОВА/ 
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