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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. 

 
 
 
 
 

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

 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2017 г. 
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“ 

     
    
 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 12/ 
 
 
 
 
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 

Пом.  
възпитател 

и др. 



/изпълнител 

1 
ДГ № 39 

„Приказка 
1 1 1 1 - - 

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
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. 

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 



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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
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. 

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 7, отсъстват – 6/ 
 
 
 



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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
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 поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 5, въздържали се – 4, отсъстват – 11/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 6/ 



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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 7/ 
 

 
 

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



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

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 20 
от заседание, проведено на 26, 27.07.2017 г. 

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“ 

 
 

 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). 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 43, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
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 поименно явно гласуване:  
за – 37, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
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 поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 7/ 
 
 
 
 
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“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 10/ 
 
 
 
 
 
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 поименно явно гласуване:  
за – 33 против – 3, въздържали се – 6, отсъстват – 9/ 
 
 
 
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“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 8/ 
 
 
 
 
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 поименно явно гласуване:  
за – 35, против – 1, въздържали се – 6, отсъстват – 9/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 6, отсъстват – 9/ 

 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2017 г. 
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“ 
       
 
 

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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 10/ 

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

 
 
 
 
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. 

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

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

               
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2017 г. 
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 

          
 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. 

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

 
 
 
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. 

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

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

  



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2017 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Здравеопазване“ относно: 

(1) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ по 
молби на граждани за лечение. 

(2) – 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“ 
          
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
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 поименно явно гласуване:  
за – 41, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 7/ 

 
 
 
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. 



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

    
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 42, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 7/ 

 
 
 
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. 

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

 
 
 

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

  



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2017 г. 
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“ 
      
 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 39, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 11/ 

 
 
 

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. 

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

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

  
 
     

 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2017 г. 
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“ 
        
 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. 

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



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 поименно явно гласуване:  
за – 29, против – 3, въздържали се – 5, отсъстват – 14/ 

 
 
 
 

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 поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 3, въздържали се – 4, отсъстват – 13/ 
 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2017 г. 
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“ 
  

     
 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.   

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 29, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 20/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 33, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 17/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 31, против – 1, въздържали се – 2, отсъстват – 17/ 

 
 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2017 г. 
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“ 
          
 
 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 



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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
 



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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 

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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 



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. 



/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 

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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
 

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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 

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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 

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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
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.  

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
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. 



/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 



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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 



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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 



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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 



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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 



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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 16/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 16/ 



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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 16/ 
 
 



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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 16/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 16/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 16/ 
 
 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 16/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 16/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 16/ 
 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 16/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 16/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 16/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 16/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:  
за – 32, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 16/ 
 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
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 поименно явно гласуване:   
за – 34, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 15/ 
 
 
 
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. 

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

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

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 30, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 19/ 



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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 30, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 19/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 30, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 30, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 30, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 19/ 
 
 
 
 



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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 30, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 19/ 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 38, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 12/ 
 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 35, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
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.  

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 35, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 14/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 37, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 13/ 
 
 
 
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“. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 37, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 12/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 37, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 12/ 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 37, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 12/ 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 37, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 12/ 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 34, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 15/ 
 
 
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. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 37, против – 1, въздържали се – 1, отсъстват – 12/ 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   



за – 37, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 11/ 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 35, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 14/ 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 37, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 12/ 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/ 
 
 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2017 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Удостояване на граждани с почетни звания и отличия 
на Община Варна. 
 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
      
   
  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”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 36, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 13/ 
 
 
 
 
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”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 38, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 11/ 



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”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 38, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 11/ 
 
 
 
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”. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 37, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
 
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”. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 36, против – 0, въздържали се – 3, отсъстват – 12/ 
 
 
 
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 поименно явно гласуване:   
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/ 
 
 
 
 
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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 39, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 11/ 
 



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. 

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 39, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 11/ 
 
 
 
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. 

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

/Резултати от поименно явно гласуване:   
за – 34, против – 0, въздържали се – 2, отсъстват – 15/ 
 
 
 
 
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. 

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

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2017 г. 
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 
      
   
  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 поименно явно гласуване:  
за – 34, против – 0, въздържали се – 5, отсъстват – 12/ 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2017 г. 
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 

  
     
 
 

 Общински съвет – Варна няма решения. 

 

 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

  
 
     



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

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 20 
от заседание, проведено на 26, 27.07.2017 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет 
– Варна. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
       
 

 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 поименно явно гласуване:  
за – 38, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 12/ 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 20 

от заседание, проведено на 26, 27.07.2017 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС  
 
 

         
Общински съвет – Варна няма решения. 

  

 
 
 

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