
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    № 21

от заседание, проведено на 24.03.2010 г. 

по точка  първа от дневния ред
 

                  ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
         Павел ХРИСТОВ
         Питането ми касае два въпроса, които получих от граждани, а именно: на ул.”Яворов” в 
частта между бул.”Владислав” и бул.”Сливница” липсва осветление и възможно ли е да се 
направи нещо по този въпрос, тъй като нощем там е много тъмно. И втората улица е 
„Акад.Игор Курчатов” № 1 – там след валежи, снеговалежи става локва дълбока над 30-40см. 
Оттам минават хиляди хора на ден, което им налага да го правят в някакви много трудни 
условия. 
Благодаря ви!

         Иван ЛУКОВ
         Питането ми е съвсем кратко: Изразходвала ли е община Варна 150 хлв.за издаването на 
„Наръчник за финансовото управление на училищата” и ако е израходвала, сега ли е момента 
и колко бройки са отпечатани?

         Орлин СИМЕОНОВ
         Господин Йорданов, проведоха се две сесии – октомври 2009 г. и предишната, на която 
се обсъждаха въпросите за дотиране според мен с 1 млн.лв. на съвместната  фирма „Варна 
Ефкон” ООД. Можете ли да заявите пред общинските съветници какви суми е изплатила 
общината в това съвместно дружество, пописани ли са съответните приемо-предавателни 
протоколи, какво е задължението на община Варна по съвместния договор със съвместна 
фирма с Министерството на вътрешните работи?

         Кирил ЙОРДАНОВ – Кмет на община Варна
         Няма да ни отнеме време отговора на току-що поставените въпроси.
         След определяне на фирмите-изпълнители по осветлението ще се види какво още може 
да бъде направено за осветлението в нашия град – няма спор.
         За „Игор Курчатов” ще запишат колегите да проверят каква е причината за образуването 
на локвите, които създават трудности на пешеходци и автомобилисти.
         Г-н Симеонов, напомняте ми общите съдийски години дали мога да заявя тук, сега- едва 
ли... Но, моля ви, подгответе съобразно стенограмата и зададените въпроси от колегата 
Симеонов отговори – какво е плащането, как е приемано, кой го е приемал....отговор на тези 
въпроси трябва да има, разбира се, но не ги съхранявам в паметта си, за да ги възпроизведа 
начаса.
         Няколко думи, колеги, по дневния ред:
         За Морската градина. Надявам се да нямаме трудности, процедурни в това число, по 
отношение на заявената воля, санкционирана с разпореждане на Министър-председателя, 
заявената воля на община Варна, след като издържа в размер на 24 млн.лв.  Морската градина 
и в размер на 2 млн.лв. за Аспарухов парк – това е заявената воля на Община Варна, на 
общинските съветници, да се изготвят документи - цитирам, които начаса да бъдат изпратени 
в София и да бъдат разгледани аналогично, паралелно със съдбата на Борисовата градина в 
София, която също така трябва да стане градска собственост. Изразявам надежда, че няма да 
бъде спирано във времето изпълнението на това решение.



         Правилно, според мен, ще се спрете и на въпросите с паметниците на моряка, с музея на 
Херман Шкорпил. Трябва да бъде подкретена тази поредна стъпка към утвърждаване на 
историческата памет на нашия град, в това число и за паметниците. От различни организации 
дойдоха представители във връзка с Паметника на моряка, които търсят отговор от 
общинските съветници, от администрацията какво ще направим, за да има такъв паметник, 
къде да бъде той разположен...Това е най-трудното нещо в един град, убедил съм се – 
поставянето на паметник - къде да бъде, кой да го постави, какво да пише, как да изглежда, 
кой да го изработи, колко да струва. Това са въпроси, при които практиката показва:  Ако на 
първите 3 въпроса се постигне съгласие, на 4-ия, 5-ия, и 6-ия то прераства в конфликт, когато 
приключи конфликта по 4-ия, 5-ия и 6-ия коренно са се променили съгласуваните преди това 
становища по 1,2 и 3 въпрос; и става като един двутактов двигател…докато двигателят може 
да работи. Това е моята практика и никак не е бедна.
         Припомням, че трябва да решим въпросите с военния паметник на английските 
матроси, на френските матроси, на паметника на германските матроси, който се намира в 
Стари гробища; повдига се въпроса има загинали руски матроси, знам за дискусията по 
отношение на кап.Девятко, който е сложен в категорията „паметник на падналите украински 
войници”; но тук ще се постави въпроса за загиналите матроси от пет подводници по време 
на ІІ Световна война – този въпрос е вече артикулиран в пространството. Знаете за старата 
идея  на ръководството на ВВМУ в алеята от Пантеона до зоопарка да се поставят бюстове на 
изтъкнати преподаватели във ВВМУ и заслужили офицери от ВМС за времето, в което се 
създал военноморския флот в България от възстановяването на Третото българско царство.
         Няма медия и кръг, в който тези дни в България да не се коментират антикризисни 
мерки. Предстои да видим какво ще реши правителството. Но нещата имат 3 измерения - по 
отношение на широките слоеве на населението с данъчната тежест, по отношение на бизнеса 
и публичната администрация - съкращаване на щат и разходи. Давам кратка предварителна 
информация. През тази година, въпреки трудностите в бюджета, ние не повдигнахме никакъв 
размер на местни данъци и такси. Приехме бюджета, утвърждавайки редица обекти, които ще 
бъдат построени от различните функции и сфери. Бюджетът ще бъде един сериозен ресурс за 
бизнеса, който пък дава работните места. Тук най-важно е ограничаването на разходите. Ние 
бяхме първата община в България, която утвърди стабилизационна програма, антикризисна. 
Въведени са поетапно лимити на разговорите на всички служители на администрацията, 
лимит на движението на автомобилите, като в последствие е отменена изцяло възможността 
за ползване на автомобилите, освен за гости и делегации, което се извършва от 2 автомобила 
по заявка. 115 души е по-малко щатът, а в цифри общата издръжка на общинската 
администрация за 2009г. е с 8 458 000лв. по-малко от тази през 2008 г.
         В преподписването сме на договор с ВиК за намаляване на 20% на всички разходи от 
всички потребители в рамките на общината. Предприели сме същите мерки и за тока, но това 
ще бъдат мерки, извън постигнатите вече.

по точка  втора от дневния ред

 

                  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение от Председателя на 
Общинския съвет – Варна относно ограничаване отглеждането на генетично-модифицирани 
култури и разпространението на продукти, съдържащи ГМО, на територията на община 
Варна. 

                                                        Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

Общ брой присъстващи общински съветници – 40
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
2063-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, Общински 



съвет – Варна решава, при осъществяване на правомощията си като колективен орган на 
местно самоуправление, да предприеме всички допустими от закона действия, за да не се 
допуска отглеждането на генетично модифицирани култури и разпространението на 
продукти, съдържащи ГМО на територията на Община Варна.

/за – 40, против – 0, въздържали се – 0/

по точка  трета от дневния ред

 

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

- приемане на изменeния и допълнения в „Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна”;  

- неотпускане на сума в размер на 4 000 лв. за нуждите на  клиниката по Дерматология и 
венерология - МБАЛ “Св. Анна - Варна” АД;

- неотпускане на необходимите средства за котел за нуждите на „ДКЦ І “Света Клементина - 
Варна” ЕООД, във връзка с лицензирането на газовата инсталация на сградата; 

- опрощаване на държавни вземания;

- освобождаване от такса битови отпадъци по молби на граждани; 

- увеличаване и трансформиране на щата на ОП “Спортни имоти”; 

- отпускане на сума в размер на 20 000 лв. на Военноморски музей - Варна, за спасяване на 
кораб-музей “Дръзки”.

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 38
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
2064-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с   чл. 9 и чл. 69 от ЗМДТ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/27/25.02.2010 г., Общински съвет 
- Варна изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на Община Варна в частта на Глава ІІ, Раздел І, както 
следва: 
                  1. В чл. 20 се създава нова ал. 8

“(8) За 2010г. първата вноска за такса битови отпадъци се внася в срок от 1 март до 30 
април.”

                  2. Създава се нова ал. 9

“(9) За 2010г. на предплатилите  за цялата година в срока по ал. 8 се прави отстъпка 5 на сто. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/

2065-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка от доц. д-р 
Красимир Николов – началник на клиниката по Дерматология и венерология - МБАЛ “Св. 
Анна - Варна” АД с вх. № ОС10-9903/2/09.02.2010 г. и по предложение на ПК “Финанси и 
бюджет”, Общински съвет – Варна решава да не бъде отпусната сумата в размер на 4 000 лв. 
за нуждите на  клиниката по Дерматология и венерология - МБАЛ “Св. Анна - Варна” АД. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/

2066-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка от 



управителя на ДКЦ І “Света Клементина - Варна” ЕООД с вх.  № РД10-9903/7/10.02.2010г. и 
по предложение на ПК “Финанси и бюджет”, Общински съвет – Варна решава да не бъдат 
отпуснати необходимите средства за котел за нуждите на ДКЦ І “Света Клементина - Варна” 
ЕООД, във връзка с лицензирането на газовата инсталация на сградата.

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/

2067-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с заявление с вх. № ОС-9-94.Л/5/02.12.2009 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Людмил Георгиев Бояджиев от заплащане на дължимата такса за 
битови отпадъци за 2010 г. за имот, представляващ галерия кафе бар, находящ се в гр. Варна, 
ул. “Цар Калоян” № 10, партиден номер на имот 5005026666001.

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/

2068-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № МД10-9100/10/09.03.2010 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Соня Иванова Данева от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Никола Карчев” № 16.

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/

2069-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна и във връзка с молба с вх. № МД10-9100/10/09.03.2010 г., Общински съвет – 
Варна не освобождава Йордан Йовчев Данев от заплащане на дължимата такса за битови 
отпадъци за 2010 г. за имот, находящ се в гр. Варна, ул. “Никола Карчев” № 16.

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/

2070-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с писмо вх. № ОС-9-
9910/5/29.10.2009 г. от Администрацията на Президента на Република България, Общински 
съвет – Варна  предлага на Президента на Република България да не се опрости 
задължението на ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ от гр. Варна, ул. “Радост” бл. 2, вх. 
В.

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/

2071-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 52 от ЗОС и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/29/12.03.2010 г., Общински съвет-Варна реши:

1.Увеличава числеността на ОП “Спорт за всички” със следните щатни длъжности, считано 
от 01.04.2010г., както следва:

    - Отговорник плувен басейн “Делфин” – 1 бройка 

    - Помпиер плувен басейн “Делфин” – 1 бройка

    - Отговорник стадион “Владиславово” – 1 бройка

    - Общи работници стадион “Владиславово” – 2 бройки

    - Хигиенист стадион “Владиславово” – 1 бройка

считано от 20.04.2010 г.

    - Спасители за басейн “Делфин” – 3 бройки

    - Билетопродавачи басейн “Делфин” – 3 бройки

    - Хигиенисти басейн “Делфин” – 4 бройки



2.Трансформира и пренасочва следните длъжности, както следва:

    - от “Огняр” трансформира в “помпиер”  

    - Пренасочва една бройка “помпиер” от ПК “Приморски” към  басейн “Делфин”

Изменя Правилника за дейността на ОП “Спорт за всички”, в съответствие с увеличената 
численост на персонала му.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 4, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

2072-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с докладна записка на 
д-р М. Кръстева – директор на Военноморски музей - Варна с вх. ОС10-3600/4/12.03.2010 г. и 
по предложение на ПК “Финанси и бюджет”, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде 
отпусната на Военноморски музей - Варна сумата от 20 000 лв. за  възстановяване на кораб 
музей “Дръзки”, при условие, че в срок до 30.04.2010 г. Военноорският музей – Варна не 
получи от Министерството на отбраната на Република България необходимите за 
възстановяване на кораба средства.

Средствата да бъдат за сметка на издръжката на общинска администрация.

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

 

по точка  четвърта от дневния ред

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол относно:

- финализиране на приватизационна процедура за обект по приходната част на годишния 
план за приватизация за 2010 г.

Докл.: Т. ТРЕНДАФИЛОВА – Председател  Комисия по приватизация и 
следприватизационен контрол

Общ брой присъстващи общински съветници – 40
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
2073-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл. 2, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 
36, ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с изпълнение на свое 
решение № 1872-5/19/09.12.2009 г. и изготвен протокол от 24.02.2010 г., касаещ проведен 
публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в 
гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик”, блок 47, описан в АОС № 1342/ 13.08.1999 г. и 
представляващ магазин с идентификатор 10135.3515.479.30.75, със застроена площ 111,80 
кв.м., разположен в източната част на предблоковото пространство на блок 47, със 
съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, в 
качеството си на орган по чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши:

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника ГЕОРГИ АТАНАСОВ 
АТАНАСОВ.

2. Общински съвет – Варна упълномощава Председателя на Общински съвет да подпише в 
срок 30 /тридесет/ дни от приемане на настоящото решение, утвърденият договор за 
приватизация – част от тръжната документация – на общински нежилищен имот, находящ се 



в гр.Варна, бул.”Владислав Варненчик”, блок 47, описан в АОС № 1342/ 13.08.1999 г. и 
представляващ магазин с идентификатор 10135.3515.479.30.75, със застроена площ 111,80 
кв.м., разположен в източната част на предблоковото пространство на блок 47, със 
съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, с 
ГЕОРГИ АТАНАСОВ АТАНАСОВ, при заплащане на цена в размер на 70 000 лв. /седемдесет 
хиляди лева/, като сделката не се облага с данък върху добавената стойност /ДДС/, платима 
преди сключване на договора, без използване на други законни платежни средства и след 
представяне на декларация за произход на средствата.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

 

по точка  пета от дневния ред

 

                  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 
стопанство” относно:

- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за учредяване безвъзмездно право на 
строеж за изграждане на параклис със застроена площ 70, 23 кв. м.. върху имот, целият с 
площ 9159 кв.м., с идентификатор 10135.4504.304, със стар идентификатор УПИ „за 
търговски комплекс и параклис”, кв. 13, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик”, І-ви м.р., гр. 
Варна и даване на съгласие дължимия данък във връзка със сделката да бъде за сметка на 
община Варна, както и да не се начисляват режийни разноски по чл. 80, ал. 1, т. 2.2 от 
НРПУРОИ;

- учредяване на безвъзмездно право на ползване /почасов график/ в полза на Сдружение 
“Спортен клуб Галата 2009”, върху част от имот-частна общинска собственост, находящ се 
в гр. Варна, бул. “Приморски”, спортен комплекс “Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, 
актуван с АОС № 2116/10.06.2001 г.;

- включване на  2 бр. жилища във фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди”;
- включване на  3 броя жилища във фонд “Ведомствен”;
- изменение в чл. 51, ал. 2, т. 3 Глава V, Раздел І на “Наредба за реда и придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество”, приета с решение № 1054-
15/11/09,11.12.2008 г. на Общински съвет – Варна;

- обявяване за публична общинска собственост на имоти – частна общинска собственост, 
съгласно Приложение № 1;

- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 35.00 м2  идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2515.3049, целият с площ 376.00 м2,  находящ се в местност „Ален 
мак”, гр. Варна;

- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост 
върху имот, представляващ ПИ с идентификатор №10135.5505.284, находящ се в кв. 
„Аспарухово”,  ул. „Кирил и Методий”,  № 68А;
- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 133.00 м2  ид. части от ПИ с 
идентификатор 10135.4510.711,  целият с площ 3 304.00 м2, находящ се в Западна 
промишлена зона, гр. Варна;



- одобряване на пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост, 
чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща  199.00 м2  идеални части от ПИ 
с идентификатор 10135.4502.88, целият с площ  234.00 м2, находящ се в жк. „Владислав 
Варненчик”, кв. 18, гр. Варна;

 - сключване на договор за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. “Проф. Державин” №25, 1-ви м.р., кв. 461,   представляващ  
първи етаж от масивна жилищна сграда, частично на изба, състоящ се от входно антре, три 
стаи и килер с обща застроена площ  68,22 (шестдесет и осем цяло двадесет и две стотни) 
кв.м.– предмет на АОС № 184/12.06.1997 г.,  с наемател Асоциация “Да съхраним жената”,  за 
срок от 5 (пет) години;

- промяна предназначението на:

* обект “детска занималня” в обект “жилище” на имот, находящ се на ул. “Георги 
Бенковски”, № 83, ет. 1, м.р. 10, кв. 386, ПИ 5,7,8 и 9, АОС № 4245/14.03.2007 г.;

* помещения, находящи се на ул. “Георги Бенковски”, № 85, ет. 1, м.р. 10, кв. 386, ПИ 5, 7, 
8 и 9 в обект “жилище”, АОС № 775/03.08.1998 г.;

- даване на съгласие да бъде предоставен за безвъзмездно управление  на кметство - с. 
Константиново, част от имот-общинска собственост, находящ се в с. Константиново, 
Здравен пункт, кв. 57, УПИ ІІ, представляваща  две помещения (зъболекарски кабинет), 
чакалня и сервизни помещения с обща площ 40,02 (четиридесет цяло и две стотни) кв.м. (с 
отделен вход);

- отмяна на Решения на Общинския съвет - Варна № 4630-3, № 4631-3 и № 4632-3 по 
протокол № 50 от 24.01.2007 г. в частта им, в която е решено новопридобитите жилища да се 
предоставят за пренастаняване на наемателите от ул. „Мадара” №№ 18, 18а, 20, 20а и 22;
- включване на 5 броя жилища във фонд  ”Жилища за настаняване под наем на граждани 
с установени жилищни нужди”;
- включване на 3 броя жилища във фонд  ”Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди” ;

- откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга, включваща управление и 
поддържане на обекти „Пешеходни подлези” на територията на гр. Варна;

- откриване на процедура за предоставяне на концесия – даване на разрешение за изграждане 
и извършване на дейности за задоволяване на обществения интерес в имот по АОС№ 
5273/23.10.2008 г. – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 
10135.4504.479 с площ 28 043 м2, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, 1-
ви м.р. при граници на имота: ПИ № 4504.478, ПИ 4504.429, ПИ 4504.481, ПИ 4504.480, ПИ 
4504.564;

- отмяна на Решение на Общинския съвет – Варна № 1472-4(16)/20.07.2009 г., с което е 
приета пазарна оценка за недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав 
Варненчик”, ул. „Светослав Минков”, № 50;

- одобряване на пазарна оценка на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав 
Варненчик”, ул. „Светослав Минков”, № 50;

- учредяване на безвъзмездно право на ползване на  „Общинска охранителна фирма” ЕАД 
– Варна върху имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Чайка”, 19-ти 
м.р., бл. 34, представляващ магазин със застроена площ 135,09 кв.м., разположен в средната 
част на подболковото пространство на 8-етажен жилищен блок – предмет на АОС № 
58/07.02.1997 г. за срок от 10 години;
- провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот-публична 



общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик” ІІ-ри м.р., ОУ „Стоян 
Михайловски”,  представляващ сгради – учебни корпуси от пет блока с №№ „А1”, „А2”, 
„Б”, „В” и „Г”, свързани помежду си, с обща  застроена площ 3198 кв.м., а именно: бюфет и 
склад с обща площ 29,09  (двадесет и девет цяло и девет стотни) кв.м., разположени на І-ви 
етаж в блок „А2” от сградата на училището;

- предоставяне за безвъзмездно управление на район “Вл. Варненчик” имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, І-ви м.р., ул. “Панайот 
Кърджиев” /“Изток”/, № 5;

- учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, ІІ-ри м.р., представляващ ІІ-ри 
реален дял от двуетажна масивна сграда със застроена площ 414,73 кв.м. – предмет на АОС 
№ 1291/15.07.1999 г., а именно: три помещения на втори етаж, вдясно от входа, с обща площ 
55,44 кв.м., в полза на Агенция за социално подпомагане за нуждите на дирекция 
“Социално подпомагане” – Варна;
- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна, представляваща 96.00 м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5545.3268, целия с площ  534.00 м2, находящ се в гр. Варна, местност 
Зеленика; 
- задължаване на Кмета на Община Варна и управителя на “Обреди” ЕООД – Варна да 
предприемат всички необходими фактически и юридически действия за реално  усвояване и 
експлоатация по предназначение на кв. 140 от Гробищен парк “Запад”, находящ се в с. 
Тополи;

- допълване и промяна на решение № 1950-2/20/17.02.2010 г., касаещо Гробищен парк – 
Запад”, с. Тополи;
 - одобряване пазарната оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.71.131, с площ 2 172 м2, находящ се в гр. Варна, ул. „Хъшове”, № 2;
- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ ХV-315, с 
площ 775,00 кв.м., кв. 54, с.Каменар;

- одобряване пазарната оценка  и вземане на решение за провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с 
идентификатор № 10135.5502.569, с площ 265 кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. 
„Манастирска”, № 5;

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна от недвижим имот, находящ се в община Варна, село 
Каменар, кв. 45; 
- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна,  представляваща 60.00  м2 идеални части от ПИ 
10135.5511.88, целият с площ  560.00 м2,  находящ се в гр. Варна, кв. Галата,  з.о „Прибой”;
- одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна,  представляваща 394.00 м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2564.444, целият с площ 994.00 м2, с административен адрес: гр. 
Варна,  в.з. „Траката”, ул. „Първа”, № 81;
- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна,  представляваща 65.00 м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2564.445, целият с площ 495.00 м2, с административен адрес, гр. 



Варна, в.з. „Траката”, ул. „Седма”, № 19;

- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна,  представляваща 21.86 м2  идеални части от 
апартамент № 38 с идентификатор 10135.2562.126.1.38,  целият с площ  101.83 м2 ведно с 
1.4237 % ид. части от общите части и правото на строеж, заедно с изба № 38, с площ 15.68 
м2, с административен адрес, гр. Варна, ж.к. „Чайка”, бл. 50, вх. Б, ет. 4;
- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна,  представляваща 4.00 м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2515.67, целият с площ  695.00 м2, находящ се в гр. Варна, с.о „Ален 
мак”;
- одобряване пазарната оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна,  представляваща 442,00 кв.м. ид.ч. от ПИ № 
10135.5548.3578, целият с площ 3928,00 кв.м., находящ се в гр. Варна, м-ст”Зеленика”;
- даване на съгласие “Жилфонд” ЕООД – Варна да сключи нов договор за учредяване на 
възмездно право на ползване в полза на “ССД” ЕАД – Варна за срок от 10 годни, считано от 
01.04.2010 г., върху част от имот – частна общинска собственост, включен в капитала на 
“Жилфонд” ЕООД – Варна, находящ с в гр. Варна, м-ст “Планова”, складова база на 
“Жилфонд” ЕООД – Варна;

- приемане на годишния финансов отчет и отчет за дейността за 2008 г., освобождаване от 
отговорност на управителя, контрольора и избиране на одитори за извършване на одиторски 
контрол за 2009 г., на “Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД;

- провеждане на процедура по деактуване на имот – изключителна държавна собственост, 
актуван с АДС № 40/18.03.1997 г., представляващ „Историческо ядро” на Морската 
градина в гр.Варна с площ 55 хектара;

- даване на съгласие “Жилфонд” ЕООД – Варна да продаде чрез публичен търг 4 бр. дървени 
бунгала и кафе-бар, ведно със санитарните възли;

- удължаване договора между „Диагностично-консултативен център ІV – Варна” ЕООД и 
“Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар „д-р Марко Антонов 
Марков” – Варна“ ЕООД за безвъзмездно право на ползване на част от сградата на 
„Диагностично-консултативен център ІV – Варна”ЕООД.

Докл.: В. АНГЕЛОВА – Председател ПК 

Общ брой присъстващи общински съветници – 39           
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
2074-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 37, ал. 6, т. 2, във връзка с чл. 41, ал. 
2 и чл. 22, ал. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
53050/15.02.2010 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във 
връзка с учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на параклис със застроена 
площ 70, 23 кв. м.. върху поземлен имот с идентификатор № 10135.4504.304, при съседи: 
поземлени имоти  10135.4502.289; 10135.4502.429; 10135.4502.306, 10135.4502.301, 
10135.4502.302, 10135.4502.303. Оценката е изготвена от лицензиран оценител  и е в размер 
на 23 160, 00 (двадесет и три хиляди сто и шестдесет) лв.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 19/



2075-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 2 от ЗОС и чл. 40, ал. 1, т. 2 
от НРПУРОИ, чл. 183, ал. 4 ЗУТ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
53050/15.02.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да 
учреди безвъзмездно право на строеж на Българска православна църква, представлявана 
от Варненския и Великопреславски митрополит Д-р Кирил Петров Ковачев, за изграждане на 
параклис със застроена площ 70,23 кв. м. върху 8972 кв.м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.4504.304, целият с площ 9159 кв.м., със стар идентификатор: УПИ „за 
търговски комплекс и параклис”, кв. 13, по плана на ж.к. „Вл. Варненчик”, І-ви м.р., гр. 
Варна, при съседи: поземлени имоти с идентификтори  10135.4502.289; 10135.4502.429; 
10135.4502.306, 10135.4502.301, 10135.4502.302, 10135.4502.303.

Описаният имот е частна общинска собственост, видно от АОС № 452/15.01.1998 г.

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

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

2076-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 45, ал. 1 от 
Закона за местните данъци и такси, във връзка с учредяване на безвъзмездно право на строеж 
на Българска православна църква, за изграждане на параклис със застроена площ 70,23 кв.м. 
върху поземлен имот с идентификатор 10135.4504.304 и по предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № ЗАО-53050/15.02.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
дължимият данък по чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ и чл. 34, ал. 1, б. „б” от Наредбата за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община Варна, да бъде за сметка 
на Община Варна, както и да не  се начисляват режийни разноски по чл. 80, ал. 1, т. 2.2 от 
НРПУРОИ.

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

2077-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 48, ал. 1, т. 5 от НРПУРОИ и във 
връзка с чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 18 и чл. 50, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и 
спорта и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-94.С/288/19.12.2009 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване 
/почасов график/ в полза на Сдружение “Спортен клуб Галата 2009”, върху част от имот-
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. “Приморски”, спортен комплекс 
“Приморски”, парк “Приморски”, ПИ № 2, актуван с АОС № 2116/10.06.2001 г., 
представляващ открит плувен басейн с кула, със застроена площ 1 000 кв.м., открит плувен 
басейн-олимпийски, със застроена площ 1 250 кв.м и детски плувен басейн, със застроена 
площ 123 кв.м., при граници на имота: бул. “Приморски”, Морска градина, плажна ивица, 
път за Морска гара.

Безвъзмездното право на ползване в полза на Сдружение „Спортен клуб Галата 2009” да се 
учреди за срока по Решение № 1234-10 по Протокол № 14/01,02.04.2009 г. на Общински съвет 
– Варна.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор със Сдружение “Спортен клуб Галата 2009”, за подробно уреждане 
на взаимоотношенията между страните, съгласно действащото законодателство и решенията 
на Общински съвет – Варна.

Съгласно чл. 2, т. 4, чл. 16, т. 5 от Правилника за дейността на общинско предприятие 
“Спортни имоти”, Управителят на ОП “Спортни имоти” да изготви и съгласува графика за 
почасово ползване на басейните в спортен комплекс “Приморски”.



/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

2078-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл. 2, ал. 2 от 
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 
настаняване и продажба на общински жилища, и по предложение на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД-10-9302/20/04.02.2010 г., Общински съвет – Варна включва  2 бр. жилища във 
фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, 
както следва: 

1. ж.к “Възраждане”     бл. 9,   вх. 2,    ет. – , ап. 31    АОС № 2789/2003 г.;

2. ж.к “Вл. Варненчик” бл. 204, вх. 3, ет. 8, ап. 90     АОС № 1388/2000 г.;

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

2079-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл. 2, ал. 2 от 
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 
настаняване и продажба на общински жилища и по предложения на Кмета на Община Варна 
с вх. № РД-10-9302/22/04.02.2010 г., Общински съвет – Варна включва 3 бр. жилища във 
фонд “Ведомствен”, както следва:

1. ул. “Топола” № 36,                вх. – ,  ет. 2,     ап. 1     АОС № 5945/2009;

2. ул. “Топола” № 36,                вх. – ,  ет. 3,     ап. 2     АОС № 5946/2009;

3. ул. “Христо Ботев” № 18      вх. 1,   ет. 11,   ап. 40   АОС № 5923/2009;

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

2080-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-9302/102/03.02.2010 г., Общински съвет – Варна 
изменя чл. 51, ал. 2, т. 3 от “Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество”, приета с решение № 1054-15/11/09,11.12.2008 г. на Общински 
съвет – Варна, като след изменението т. 3 става със следния текст: “Стъпка за наддаване, 
която се определя на 10 % от стартовата месечна наемна цена, определена 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”.

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

2081-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 3, ал. 
2, т. 3 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/16/03.02.2010 
г., Общински съвет – Варна обявява за публична общинска собственост имоти – частна 
общинска собственост, изброени в Приложение № 1.

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

2082-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 29151/08.01.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 35.00 (тридесет и пет) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 
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10135.2515.3049 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три 
хиляди четиридесет и девет), целият с площ 376.00 (триста седемдесет и шест) м2,  находящ 
се в местност „Ален мак”, гр. Варна, в размер на  3 090.00 (три хиляди и деветдесет) лева, 
без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

2083-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и 
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
29151/08.01.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Маргарита Иванова Войнова, и Стоимен 
Иванов Стоилов, чрез продажба на имот-частна общинска собственост,  находящ се в 
местност „Ален мак”, гр. Варна, представляващ 35.00 (тридесет и пет) м2 идеални части от 
Поземлен имот с идентификатор  10135.2515.3049 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди четиридесет и девет), целият с площ 376.00 
(триста седемдесет и шест) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.2515.9504, ПИ № 
10135.2515.133, ПИ № 10135.2464.12, ПИ № 10135.2515.2838, на гореописаните 
съсобственици, при равни квоти.

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 5732/14.07.2009 г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 3 090.00 (три 
хиляди и деветдесет) 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 – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

2084-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-51968/19.03.2009 год., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Варна, 
представляващ 120 /сто и двадесет/ кв. м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.5505.284, целият с площ от 235.00 кв.м, съгласно скица № 16318/17.11.2008 год., с 
административен адрес: гр. Варна, кв.”Аспарухово”, ул. ”Кирил и Методий”, № 68А, в 
размер на 12 300 /дванадесет хиляди и триста/ лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

2085-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 
33, предл. 2, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО-51968/19.03.2009 год., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Ганка Георгиева 
Лугова и Радка Георгиева Недева чрез продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ 120 /сто и двадесет/ кв. м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.5505.284, целият с площ от 235.00 кв.м, съгласно скица № 16318/17.11.2008 год., с 
административен адрес: гр.Варна, кв. ”Аспарухово”, ул. ”Кирил и Методий”, № 68А, на 
гореописаните съсобственици, при равни квоти.

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 3729/2006 год.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 12 300 



/дванадесет хиляди и триста/ 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 – 0, отсъстват – 15/

2086-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 52320/19.12.09 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
133.00 (сто тридесет и три) м2 ид. части от ПИ с идентификатор 10135.4510.711 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин десет.седемстотин и единадесет), целият 
с площ 3 304.00 (три хиляди триста и четири) м2, находящ се в Западна промишлена зона, 
гр. Варна, в размер на 13 670.00 (тринадесет хиляди шестстотин и седемдесет) лева, без 
включен ДДС.

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

2087-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 
33, предл. 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 52320/19.12.09 г., Общински съвет - Варна решава да се прекрати съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна „БУРОВ” ЕООД, вписано в 
търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК 103564135, със седалище и адрес 
на управление: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев”, № 10, ет. 5, ап. 16, представлявано от Георги 
Атанасов Георгиев, л.к. № , издадена на 16.10.2000 г. от МВР – Варна, с постоянен адрес: гр. 
Варна, ул. „Ангел Кънчев”, № 10, ет. 5, ап. 16 в качеството му на управляващ и 
представляващ, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в Западна 
промишлена зона, кв. 17, гр. Варна, представляващ 133.00 (сто тридесет и три) м2 идеални 
части от Поземлен имот с идентификатор 10135.4510.711 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
четири хиляди петстотин и десет.седемстотин и единадесет), целият с площ 3 304.00 (три 
хиляди триста и четири) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.4510.713, ПИ № 
10135.4510.712, ПИ 10135.4510.859, ПИ 10135.4510.782, ПИ № 10135.4510.710, на 
съсобственика „БУРОВ” ЕООД.

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 4778/10.12.2007 г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 13 670.00 
(тринадесет хиляди шестстотин 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 – 38, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 13/

2088-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 28558/19.12.09 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
199.00 (сто деветдесет и девет) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.4502.88 
(идентичен с УПИ ІІІ-общ. обслужване”) (десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди 
петстотин и две.осемдесет и осем), целият с площ 234.00 (двеста тридесет и четири) м2, 



находящ се в ж.к. „Владислав Варненчик”, кв. 18, гр. Варна, в размер на 33 190 (тридесет и 
три хиляди сто и деветдесет) лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

2089-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 
33, предл. 2, по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № ЗАО 28558/19.12.09 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна ЕТ „ДАДИ-88-СВЕТЛА 
ТОДОРОВА”, рег. по ф.д. 4386/1990 год. на ВОС, БУЛСТАТ 813100396, със седалище и адрес 
на управление: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 402, вх. 1, ет. 3, ап. 8, 
представлявано от Светла Иванова Тодорова, с постоянен адрес: гр. Варна, в качеството й на 
управляваща и представляваща, чрез продажба  на имот-частна общинска собственост, 
находящ се в ж.к. „Владислав Варненчик”, кв. 18, гр. Варна, представляващ 199.00 (сто 
деветдесет и девет стотни) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.4502.88 
(идентичен с УПИ ІІІ-общ. обслужване”) (десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди 
петстотин и две.осемдесет и осем), целият с площ 234.00 (двеста тридесет и четири) м2, при 
граници на имота: ПИ № 10135.4502.87, ПИ № 10135.4502.85, на съсобственика ЕТ „ДАДИ-
88-СВЕТЛА ТОДОРОВА”.

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 3455/19.08.2005 г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 33 190 
(тридесет и три хиляди сто и деветдесет) лева, без включен ДДС.

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

2090-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ, във връзка 
с чл. 14, ал. 6 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
1500/58/06.01.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие Кметът на Община Варна да 
сключи договор за отдаване под наем на имот–частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. “Проф. Державин”, № 25, представляващ първи етаж от масивна жилищна 
сграда, частично на изба, състоящ се от входно антре, три стаи и килер с обща застроена 
площ 68,22 (шестдесет и осем цяло двадесет и две стотни)кв.м.– предмет на АОС № 
184/12.06.1997 г., с наемател Асоциация “Да съхраним жената”, за срок от 5 (пет) години. 

Месечната наемна цена се определя на 145,04 лева с включен ДДС (сто четиридесет  и пет 
лева и четири стотинки), определена съгласно чл. 10, ал. 2 от “Методика за определяне на 
стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за 
отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи - общинска собственост”.

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/

 
ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ:

 
2091-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 17, ал. 1, т 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 3 



ЗУТ, във връзка с писмо вх. № РД-9-9400/473/30.11.2009 год. от главния секретар на 
Министерство на образованието и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
0400/473/03.02.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за:

1. Промяна предназначението на обект “детска занималня” в обект “жилище” на имот - 
частна общинска собственост, находящ се на ул. “Георги Бенковски”, № 83, ет. 1, 10 м.р., 
кв. 386, ПИ 5, 7, 8 и 9, описан в АОС № 4245/14.03.2007 г. 

2. Промяна предназначението на помещения - частна общинска собственост, находящи се на 
ул. “Георги Бенковски”, № 85, ет. 1, 10 м.р., кв. 386, ПИ 5, 7, 8 и 9, описани в АОС № 
775/03.08.1998 г., в обект “жилище”, АОС № 775/03.08.1998 г.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 17, против – 5, въздържали се – 12, отсъстват – 17/

               Решението не се приема.
2092-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 15, 
ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/11/29.01.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставен 
безвъзмездно за управление на кметство - с. Константиново част от имот - частна общинска 
собственост, находящ се в с. Константиново, Здравен пункт, кв. 57, УПИ ІІ, представляваща 
две помещения (зъболекарски кабинет), чакалня и сервизни помещения с обща площ 40,02 
(четиридесет цяло и две стотни) кв.м. (с отделен вход).

Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 2846/29.01.2004 г.

Безвъзмездното управление се учредява на кметство - с.Константиново за срок от 5 (пет) 
години.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед за 
предоставяне за безвъзмездно управление на гореописания имот на кметство - с. 
Константиново.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

2093-5.  На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № РД-10-9302/21/04.02.2010 г., Общински съвет – Варна отменя свои Решения № 
4630-3, № 4631-3 и № 4632-3 по протокол № 50 от 24.01.2007 год. в частта им, в която е 
решено новопридобитите жилища да се предоставят за пренастаняване на наемателите от ул. 
”Мадара” №№ 18, 18а, 20, 20а и 22. 
/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

2094-5.  На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 ЗОС, чл. 2, ал. 2 от Наредбата 
за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и 
продажба на общински жилища и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-
9302/21/04.02.2010 г., Общински  съвет – Варна включва 5 броя жилища във фонд  ”Жилища 
за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, както следва:

  

1.   Бул.”Хр. Ботев”   № 18   Вх.1   ет. 
12    

    ап. 43   АОС № 5925/2009 г.

  2.   Бул.”Хр. Ботев”   № 18   Вх.1   ет.8     ап. 25   АОС № 5922/2009 г.



  3.   Бул.”Хр. Ботев”   № 18   Вх.1   ет.3     ап. 5   АОС № 5923/2009 г.

  4.   Бул.”Хр. Ботев”   № 18   Вх.1   ет.12     ап. 41   АОС № 5924/2009 г.

  5.   Бул.”Хр. Ботев”   № 18   Вх.1   ет.13     ап. 336   АОС № 5926/2009 г.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

2095-5.  На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 ЗОС, чл. 2, ал. 2 от Наредбата 
за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и 
продажба на общински жилища и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/127/02.12.2009 г., Общински съвет – Варна включва 3 броя жилища във фонд  
”Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди”, както 
следва:

   1.   жк. “Възраждане”   бл. 79   вх. А   ет. 4     ап. 7   АОС № 4408/2007 г.

   2.   бул. “Хр. Ботев”    № 18 вх.3   ет.4     ап. 57   АОС № 4216/2007 г.

   3.   жк. “Младост”   № 103   вх.6   ет.2     ап. 60   АОС № 5277/2008  г.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

2096-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3 във връзка с чл. 2, ал. 3, т. 2, чл. 17, 
т. 2 и чл. 19, ал. 2 от Закона за концесиите и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД-9-9302/132/08.12.2009 год., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община 
Варна изготвяне на технически, екологичен, финансово-икономически, правен анализ, 
проекти на решението за откриване на процедура за отдаване на концесия, обявлението, 
документацията за участие и проект на договор за предоставяне на концесия за услуга, 
включваща реконструкция, поддържане и извършване на стопанска дейност в обекти 
„Пешеходни подлези” на територията на гр. Варна.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

2097-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3 във връзка с чл. 2, ал. 3, т. 1, чл. 17, 
т. 2 и чл. 19, ал. 2 от Закона за концесиите и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. 
№ РД-9-9302/133/08.12.2009 год., Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община 
Варна, с цел реализиране на проект за изграждане на районен парк „Владислав 
Варненчик”, изготвяне на технически, екологичен, финансово-икономически, правен анализ, 
проекти на решението за откриване на процедура за отдаване на концесия, обявлението, 
документацията за участие и проект на договор за предоставяне на концесия–даване на 
разрешение за изграждане и извършване на дейности за задоволяване на обществения 
интерес в имот по АОС №5273/23.10.2008 г. – частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот №10135.4504.479 с площ 28 043 м2, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав 
Варненчик”, 1-ви микрорайон при граници на имота: ПИ № 4504.478, ПИ № 4504.429, ПИ № 
4504.481, ПИ № 4504.480, ПИ № 4504.564.



/резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 9, отсъстват – 15/

2098-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-40103/01.09.2009 г., Общински съвет – 
Варна отменя свое Решение № 1472-4(16)/20.07.2009 г., с което е приета пазарна оценка за 
недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, ул. „Светослав 
Минков”, № 50, във връзка с извършване на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 
3 от ЗОС.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 20/

2099-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-40103/01.09.2009 г., във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, а именно: продажба на имот частна 
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 10135.4504.140 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.сто и четиридесет) с площ 279 (двеста 
седемдесет и девет) м2, с административен адрес: гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, ул. 
„Светослав Минков”, № 50 на Недка Христова Василева, Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС, с 
която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 16 880.00 
(шестнадесет хиляди осемстотин и осемдесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност 
на 1 (един) кв. м. 60,50 лв.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 27, против – 0, въздържали се – 4, отсъстват – 20/

2100-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал. 4 от ЗОС и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-2600/229/10.04.2009 г., Общински съвет – Варна 
решава да се учреди безвъзмездно право на ползване на  „Общинска охранителна фирма” 
ЕАД – Варна върху имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Чайка”, 
19-ти м.р., бл. 34, представляващ магазин със застроена площ 135,09 (сто тридесет и пет цяло 
и девет стотни) кв.м., разположен в средната част на подблоковото пространство на 8-етажен 
жилищен блок – предмет на АОС № 58/07.02.1997 г.

Безвъзмездното право на ползване се учредява на „Общинска охранителна фирма” ЕАД – 
Варна за срок от 10 (десет) години.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване върху описания имот.

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

2101-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от 
ЗОС, във връзка с чл. 9, ал. 1, и раздел ІІ, глава V от НРПУРОИ и по предложение на Кмета 
на Община Варна с вх. № Д-3-9200/1003/17.07.2009 г., Общински съвет – Варна възлага на 
Кмета на Община Варна да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
част от имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна ж.к. „Вл. Варненчик”, 
ІІ-ри м.р., ОУ „Стоян Михайловски”, представляващ сгради – учебни корпуси от пет блока 
с №№ „А1”, „А2”, „Б”, „В” и „Г”, свързани помежду си, с обща  застроена площ 3198 кв.м., а 
именно: бюфет и склад с обща площ 29,09 (двадесет и девет цяло и девет стотни) кв.м., 
разположени на І-ви етаж в блок „А2” от сградата на училището.

Срокът за отдаване под наем на обекта се определя на 5 (пет) години, при стартова наемна 



цена 205,51 (двеста и пет лева, петдесет и една стотинки) лева без ДДС, определена съгласно 
чл. 3 от “Методика за определяне на стартови базисни  цени при обявяване на публичен търг 
или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи - 
общинска собственост”.

      Условия за участие в конкурса:
Право на участие в конкурса имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които:

• нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната агенция по 
приходите; 

• нямат задължения за публични вземания към Община Варна - Дирекция “Местни 
данъци”; 

• нямат задължения към Община Варна; 

      За участие в конкурса са необходими следните документи:
• заявление за участие по образец, представен към комплекта конкурсни документи. 
• Удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на 

едноличните търговци и юридическите лица (оригинал), а за фирмите, които не са 
пререгистрирани в Търговския регистър - актуално удостоверение за съдебна 
регистрация (оригинал) или заверено от участника – физическо лице, копие от лична 
карта; 

• 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); 

• служебна бележка от Съдебно-изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи 
и представляващи едноличните търговци и юридическите лица, както и за самите 
еднолични търговци и юридически лица, участващи в търга (оригинал); 

• свидетелство за съдимост за физически лица и за лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица /оригинал/; 

• удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната сметка от 
съответното подразделение на  Националната агенция по приходите; 

• удостоверение за липса на задължения за публични вземания към Община Варна от 
Дирекция “Местни данъци” /оригинал/; 

• служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал/; 
• удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за еднолични 

търговци и юридически лица, които нямат регистрация в Търговския регистър - 
/оригинал/; 

• декларация за липса на просрочени парични задължения към работниците и 
служителите, на които кандидатът е работодател– за еднолични търговци и 
юридически лица; 

• декларация, приложена в конкурсните документи за получаване и запознаване с 
тръжните условия; 

• декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 
конкурса, приложена към комплекта конкурсни документи; 

• декларация за извършен оглед на обекта, предоставена във връзка с участието в 
конкурса, приложена към комплекта конкурсни документи; 

• платежен документ за внесен депозит в размер на 246,61 (двеста четиридесет и шест 
лева шестдесет и една стотинки) лева, платими по IBAN BG36 CECB 9790 3362 1500 
00, при «Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, BIC CECBBGSF на Община 
Варна; 



•   платежен документ за закупена конкурсна документация, в размер на 100.00лв. /сто/ 
лева, с включен ДДС, платими по IBAN BG49 CECB 9790 8462 1500 00, код за вид 
плащане 444 000, при «Централна кооперативна банка»АД, клон Варна, BIC 
CECBBGSF на Община Варна. 

Компоненти на оценката на предложенията:
Ценова част

К1 – месечна наемна цена – 60 /шестдесет/ %, но не по-ниска от първоначална конкурсна 
цена.

Инвестиционна част

К2–инвестиция за обновяване на обекта в полза на Община Варна–20 /двадесет/ %, за не по-
малко от 500/петстотин/ лева;

К3–срок за реализация на инвестицията, не по-дълъг от 60 дни–20 /двадесет/ % ;

Формула за оценка на предложенията
К = К1 + К2 + К3,  където: 

К1 = (Ц  участник/ Ц мах)х 60%

Ц  участника – офертна цена в лева;  

Ц мах – най-висока предложена цена.

К2 = (КИП участник/ КИП мах)х 20%

КИП участник – предложение на участника на общ обем  на инвестиция в лева;

КИП мах–максимален предложен общ обем  на инвестиция в лева;

К3 = (СР min /СР участник )х 20%

СР участник – срок за реализация на инвестицията 

Р min–минимален срок за реализация на инвестицията

Документите за участие в публично оповестения конкурс да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на конкурса до датата за подаване на конкурсните  
документи. 

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

2102-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и във връзка с чл. 15, 
ал. 2 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
1000/444/19.12.2009 г., Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде предоставен 
безвъзмездно за управление на район “Вл. Варненчик” имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ж.к. “Вл. Варненчик”, І-ви м.р., ул. “Панайот Кърджиев” /“Изток”/, 
№ 5, кв. 23, ПИ № 422, представляващ масивна жилищна сграда на етаж и сутерен със 
застроена площ 80 /осемдесет/ кв.м. и дворно място – 256 /двеста петдесет и шест/ кв.м.

Имотът е актуван като частна общинска собственост с АОС № 512/27.01.1998 г.

Безвъзмездното управление се учредява на район “Вл. Варненчик” за срок от 5 /пет/ години.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед за 



предоставяне за безвъзмездно управление на гореописания имот на район “Вл. Варненчик”. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

2103-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от ЗОС, чл. 48, ал. 1, т. 3 от 
НРПУРОИ, § 35 и § 36 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за социално подпомагане /ДВ бр. 120/2002 год., в сила от 01.01.2003 
год./, и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-2400/129/06.01.2010 г., 
Общински съвет – Варна решава да се учреди безвъзмездно право на ползване върху част от 
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. “Възраждане”, ІІ-ри м.р., 
представляващ ІІ-ри реален дял от двуетажна масивна сграда със застроена площ 414,73 кв.м. 
– предмет на АОС № 1291/15.07.1999 г., а именно: три помещения на втори етаж, вдясно от 
входа, с обща площ 55,44 кв.м., в полза на Агенция за социално подпомагане, за нуждите 
на дирекция “Социално подпомагане” – Варна.
Имотът се предоставя за срок от 10 /десет/ години.

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху описания 
имот.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

2104-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 40241/28.01.10 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
96.00 (деветдесет и шест) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5545.3268 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин четиридесет и пет.три хиляди двеста 
шестдесет и осем), целият с площ 534.00 (петстотин тридесет и четири) м2, находящ се в гр. 
Варна, местност Зеленика, в размер на 4 030.00 (четири хиляди и тридесет) лева, без 
включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15, 

не участва в гласуването - 1/

 2105-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 
и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
40241/28.01.10 г., Общински съвет - Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Димитър Стоянов Димитров и Калояна 
Мирчева Димитрова, чрез продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, местност Зеленика, представляващ 96.00 (деветдесет и шест) м2 идеални части от 
ПИ с идентификатор 10135.5545.3268 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин 
четиридесет и пет.три хиляди двеста шестдесет и осем), целият с площ 534.00 (петстотин 
тридесет и четири) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.5545.506, ПИ № 10135.5545.508, 
ПИ № 10135.5545.505, ПИ № 10135.5545.9518, на съсобствениците  Димитър Стоянов 
Димитров и Калояна Мирчева Димитрова, при равни квоти.

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 5913/17.11.2009 г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от  4 030.00 
(четири хиляди и тридесет) 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 – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15, 

не участва в гласуването - 1/

2106-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА и чл. 5 и чл. 6 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна 
от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община 
Варна и управителя на “Обреди” ЕООД – Варна да предприемат всички необходими 
фактически и юридически действия за реално  усвояване и експлоатация по предназначение 
на кв. 140 от Гробищен парк “Запад”, находящ се в с. Тополи.

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

2107-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с решение № 1950-
2/20/17.02.2010 г., Общински съвет – Варна, реши:

1. Увеличава състава на Работната група, създадена с решение № 1950-2/20/17.02.2010 г. на 
Общински съвет - Варна, като включва в него и арх. Лиляна Куцарова – Директор на 
Дирекция “АГУП” при Община Варна.

2. Възлага на Работната група да проучи възможностите за увеличаване територията на 
Гробищен парк – Запад”, находящ се в с. Тополи, в западна посока, като съобрази 
действащото предвиждане за изграждане на път.

3. Удължава срока на действие на Работната група до следващото заседание на Общински 
съвет - Варна.

/за – 37, против – 0, въздържали се – 0/

2108-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/343/23.02.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с провеждани на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот– частна 
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 10135.71.131, с площ 2 172 м2, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Хъшове”, № 2, при граници:  ПИ № 10135.71.133, ПИ № 
10135.71.278, ПИ № 10135.71.132, ПИ № 10135.71.277, в размер на 704 700 (седемстотин и 
четири хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 

2109-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 28 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/343/23.02.2010 
г., Общински съвет - Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Хъшове”, № 
2, представляващ ПИ с идентификатор 10135.71.131, с площ 2 172 (две хиляди сто 
седемдесет и две цяло) м2 , при граници: ПИ № 10135.71.133, ПИ № 10135.71.278, ПИ № 
10135.71.132, ПИ № 10135.71.277.

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 5365/30.06.2009 г.

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена  704 700 (седемстотин и четири хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС. 



Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 70 470.00 (седемдесет 
хиляди четиристотин и седемдесет) лева.

Общински съвет – Варна утвърждава следните:

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които:

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната агенция за 
приходите;

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

2.1. заявление 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/, а за фирмите, които не са 
пререгистрирани в Търговския регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация 
/оригинал/ или заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта;

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – за еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/;

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични 
търговци и юридически лица /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 недължими общински вземания към Община Варна – оригинал;

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за фирмите, 
които нямат регистрация в Търговския регистър /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 за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 
търга, приложена към комплекта тръжни документи;

2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за извършен оглед на имота;

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 70 470.00 (седемдесет хиляди 
четиристотин и седемдесет) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: 
CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 



ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 500,00лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 20/ 

2110-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/293/23.02.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот -частна 
общинска собственост, представляващ УПИ ХV-315, с площ 775,00 кв.м., находящ се в кв. 
54, с. Каменар, Община Варна, при граници: УПИ ХVІ-537, УПИ ХVІІ-537, УПИ ХІV-536, 
улица, улица, в размер на 22 000,00 /двадесет и две хиляди/ лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

2111-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 28 от 
НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-9-1000/293/23.02.2010 
г., Общински съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ ХV-315, с площ 775,00 
кв.м., находящ се в кв. 54, с. Каменар, Община Варна, при граници: УПИ ХVІ-537, УПИ 
ХVІІ-537, УПИ ХІV-536, улица, улица.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5702/26.05.2009 г.

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена 22 000,00 (двадесет и две хиляди) лева, без включен ДДС. Стъпка на 
наддаване – 10 % от началната тръжна цена, в размер на 2 200,00 /две хиляди и двеста/ лева.
Общински съвет – Варна утвърждава следните:

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които:

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната агенция за 
приходите;

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

2.1. заявление 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/, а за фирмите, които не са 
пререгистрирани в Търговския регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация 
/оригинал/ или заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта;

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 



обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – за еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/;

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични 
търговци и юридически лица /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 недължими общински вземания към Община Варна–оригинал;

2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за фирмите, 
които нямат регистрация в Търговския регистър /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 за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 
търга, приложена към комплекта тръжни документи;

2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи за извършен оглед на имота;

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер 2 200,00 /две хиляди и двеста/ лв., 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна;

2.15. 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 лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/ 

2112-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-9-9303/207/23.02.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот– частна 
общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5502.569 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. пет хиляди петстотин и две. петстотин шестдесет и девет), с площ 265 кв.м., с 
административен адрес: гр. Варна, ул. „Манастирска”, № 5, при граници: ПИ № 



10135.5502.271, ПИ № 10135.5502.377, ПИ № 10135.5502.380, в размер на 99 000, 00 
(деветдесет и девет хиляди) лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

2113-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 28 от 
НРПУРОИ и по предложение Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-9-9303/207/23.02.2010 г., 
Общински съвет- Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 
имот- частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Варна, ул. 
„Манастирска”, № 5, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5502.569 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. пет хиляди петстотин и две. петстотин шестдесет и девет, по кадастрална 
карта на район “Аспарухово, с площ 265 кв.м., при граници: ПИ № 10135.5502.271, ПИ № 
10135.5502.377, ПИ № 10135.5502.380.

За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 4866/04.02.2008 г.

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно наддаване при начална 
тръжна цена 99 000, 00 (деветдесет и девет хиляди) лева, без включен ДДС. Стъпка на 
наддаване – 10 % от началната тръжна цена, в размер на 9 900,00 /девет хиляди и 
деветстотин/ лева.

Общински съвет – Варна утвърждава следните:

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 
които:

1.1. нямат задължения по данъчно–осигурителната сметка в Националната агенция за 
приходите;

1.2. нямат задължения към Община Варна;

2. За участие в търга са необходими следните документи:

2.1. заявление 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/, а за фирмите, които не са 
пререгистрирани в Търговския регистър – актуално удостоверение за съдебна регистрация 
/оригинал/ или заверено от участника – физическо лице, копие от лична карта;

2.3. съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност или в производство за 
обявяване в несъстоятелност или се намира в ликвидация – за еднолични търговци и 
юридически лица /оригинал/;

2.4. служебна бележка от Съдебно изпълнителната служба при съответния районен съд за 
липса на образувани изпълнителни дела срещу физически лица и лицата, управляващи и 
представляващи едноличните търговци и юридическите лица, както и за самите еднолични 
търговци и юридически лица /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 недължими общински вземания към Община Варна–оригинал;



2.9. удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ от Агенция по вписванията за фирмите, 
които нямат регистрация в Търговския регистър /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 за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в 
търга, приложена към комплекта тръжни документи;

2.13. декларация, приложена към комплекта тръжни документи, за извършен оглед на имота;

2.14. платежен документ за внесен депозит в размер на 9 900, 00 (девет хиляди и 
деветстотин) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.15. платежен документ за закупена тръжна документация, която се получава в стая 1207 на 
ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу сумата от 500,00лв., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при 
«Централна кооперативна банка» АД – клон Варна.

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

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

2114-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-10166/11.03.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община Варна от имот, 
находящ се в община Варна, село Каменар, кв. 45 (четиридесет и пет), представляваща земя 
с площ 33,00 (тридесет и три) кв. м. идеални части от урегулиран поземлен имот II–158 (две–
сто петдесет и осем), целият с площ 628,00 (шестстотин двадесет и осем) кв. м., при граници 
на целия имот: УПИ I–159 (едно–сто петдесет и девет), улица, УПИ III–157 (три–сто петдесет 
и седем) и улица, в размер на 680,00 (шестстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

 2115-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2, 
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО-
10166/11.03.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Калин Петров Петров, представляван от 
законния му представител Петър Цветков Петров, чрез продажба на имот – частна общинска 
собственост, находящ се в община Варна, село Каменар, кв. 45 (четиридесет и пет), 
представляващ земя с площ 33,00 (тридесет и три) кв. м. идеални части от урегулиран 
поземлен имот II–158 (две–сто петдесет и осем), целият с площ 628,00 (шестстотин двадесет 
и осем) кв. м., при граници на целия имот: УПИ I–159 (едно-сто петдесет и девет), улица, 
УПИ III–157 (три–сто петдесет и седем) и улица.



За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 5605/30.03.2009 г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 680,00 
(шестстотин и осемдесет) 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 – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

2116-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  ЗАО-22229/11.03.2010 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 60.00  (шестдесет) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5511.88 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и единадесет.осемдесет и осем), 
целият с площ 560.00 (петстотин и шестдесет) м2, находящ се в гр. Варна, кв. Галата, з.о. 
„Прибой”, в размер на 5 080.00 (пет хиляди и осемдесет) лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 31, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

2117-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и 
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. №  ЗАО-
22229/11.03.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Даниела Янкова Тодорова, чрез продажба на 
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, з.о. „Прибой”,  представляващ 
60.00 (шестдесет) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5511.88 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и единадесет.осемдесет и осем), целият с площ 560.00 
(петстотин и шестдесет) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.5511.201, ПИ № 
10135.5511.187, ПИ № 10135.5511.89, ПИ № 10135.5511.87, на съсобственика Даниела 
Янкова Тодорова.

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 5793/14.08.2009 г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 5 080.00 (пет 
хиляди и осемдесет) 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 – 31, против – 1, въздържали се – 0, отсъстват – 19/

2118-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 36956/23.02.2010  г., 
Общински съвет – Варна увеличава предложената пазарна оценка, изготвена от оценител на 
имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 394.00 (триста деветдесет и четири) м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2564.444 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и четири.четиристотин четиридесет и четири), целият с площ 994.00 (деветстотин 
деветдесет и четири) м2, с административен адрес: гр. Варна, в.з. „Траката”, ул. „Първа”, 
№ 81, и я определя в размер на 59 100.00 (петдесет и девет хиляди и сто) лева, без включен 
ДДС.



/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

2119-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и 
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
36956/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Васил Григоров Василев, чрез продажба на 
имот - частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Варна, в.з. „Траката”, ул. 
„Първа”, № 81, представляващ 394.00 (триста деветдесет и четири) м2 идеални части от ПИ 
с идентификатор 10135.2564.444 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и четири.четиристотин четиридесет и четири), целият с площ  994.00 (деветстотин 
деветдесет и четири) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.2564.445, ПИ № 
10135.2564.446, ПИ № 10135.2564.449, ПИ № 10135.2564.443, ПИ № 10135.2564.442, на 
съсобственика Васил Григоров Василев.

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 5810/03.09.2009 г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от  59 100.00 
(петдесет и девет хиляди и сто) лева, без включен ДДС.

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

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

2120-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 36956/23.02.2009 г., 
Общински съвет – Варна увеличава предложената пазарна оценка, изготвена от оценител на 
имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община 
Варна, представляваща 65.00 (шестдесет и пет) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2564.445 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин шестдесет и четири. 
четиристотин четиридесет и пет), целият с площ 495.00 (четиристотин деветдесет и пет) м2, с 
административен адрес: гр. Варна, в.з. „Траката”, ул. „Седма”, № 19, и я определя в размер 
на 9 750.00 (девет хиляди и седемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

2121-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и 
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
36956/23.02.2009 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Васил Григоров Василев, чрез продажба на 
имот - частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Варна, в.з. „Траката”, ул. 
„Седма”, № 19, представляващ 65.00 (шестдесет и пет) м2 идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2564.445 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
шестдесет и четири. четиристотин четиридесет и пет), целият с площ 495.00 (четиристотин 
деветдесет и пет) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.2564.446, ПИ № 10135.2564.444, 
ПИ № 10135.2564.442, ПИ № 10135.2564.396, на съсобственика Васил Григоров Василев.

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска собственост № 5811/03.09.2009 г.

 Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от  9 750.00 
(девет хиляди и седемстотин и петдесет) 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 – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

2122-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 9782/23.02.2010 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
2493.15/11610 идеални части, равняващи се на 21.86 м2 идеални части от апартамент № 38 с 
идентификатор 10135.2562.126.1.38, целият с площ 101.83 м2, ведно с 1.4237 % ид. части от 
общите части на сградата и от правото на строеж, заедно с изба № 38, с площ 15.68 м2, с 
административен адрес: гр. Варна, ж.к. „Чайка”, бл. 50, вх. Б, ет. 4, в размер на 32 930.00 
(тридесет и две хиляди деветстотин и тридесет ) лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

2123-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и 
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 
9782/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна, Благовеста Бориславова Христова и Атанас 
Христов Атанасов, чрез продажба на имот - частна общинска собственост, с административен 
адрес: гр. Варна, ж.к. „Чайка”, бл. 50, вх. Б, ет. 4, представляваща 2493.15/11610 идеални 
части, равняващи се на 21.86 м2 идеални части от апартамент № 38, с идентификатор 
10135.2562.126.1.38, целият с площ 101.83 м2, ведно с 1.4237 % ид. части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, заедно с изба № 38, с площ 15.68 м2, при граници на имота: 
стълбище, кв. улица, паркинг, ап. № 39 (тридесет и девет), на съсобствениците Благовеста 
Бориславова Христова и Атанас Христов Атанасов, при условията на семейна имуществена 
общност.

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 1993/05.01.2001 г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от  32 930.00 
(тридесет и две хиляди деветстотин и тридесет) 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 – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

2124-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 1811/23.02.2010 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
4.00 (четири) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2515.67 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. две хиляди петстотин и петнадесет.шестдесет и седем), целият с площ 695.00 
(шестстотин деветдесет и пет) м2, находящ се в гр. Варна, с.о. „Ален мак”, в размер на 
400.00 (четиристотин) лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

2125-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 33, предл. 2 и 
по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 



1811/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна, и от друга страна Чавдар Ангелов Ангелов, чрез продажба на 
имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, с.о. „Ален мак”, 
представляващ 4.00 (четири) м2 идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2515.67 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.шестдесет и седем), целият с 
площ 695.00 (шестстотин деветдесет и пет) м2, при граници на имота: ПИ № 10135.2515.66, 
ПИ № 10135.2515.76, ПИ № 10135.2515.3004, ПИ № 10135.2515.68, ПИ № 10135.2515.9523, 
на съсобственика Чавдар Ангелов Ангелов.

За гореописания имот е съставен Акт за частна общинска собственост № 5987/2009 г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 400.00 
(четиристотин) 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 – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

2126-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.22, ал.3 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ЗАО 55308/23.02.2010 г., 
Общински съвет– Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 442,00 /четиристотин четиридесет и два/ кв. м. идеални части от ПИ № 
10135.5548.3578, целият с площ 3928,00 кв.м., находящ се в м-ст ”Зеленика”, гр. Варна, при 
граници: ПИ № 5545.3579, ПИ № 5545.9511, ПИ № 5545.378, ПИ № 5545.379, ПИ № 
5545.406, ПИ № 5545.407, ПИ № 5545.408, ПИ № 5545.409, ПИ № 5545.3340, в размер на 56 
540,00 /петдесет и шест хиляди петстотин и четиридесет/ лева, без включен ДДС.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

2127-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 
33, предложение 2 и по реда на чл. 34 от НРПУРОИ и по предложение на Кмета на Община 
Варна с вх. № ЗАО 55308/23.02.2010 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна Георги Иванов 
Ташков, Стамена Иванова Ташкова, Иринка Ташкова Андреева, Ваня Ташкова Андреева, и 
Анастасия Тодорова Ташкова, чрез продажба на имот - частна общинска собственост, 
представляващ 442,00 /четиристотин четиридесет и два/ кв.м. идеални части от ПИ № 
10135.5548.3578, целият с площ 3928,00 кв.м., находящ се в м-ст „Зеленика”, гр. Варна, при 
граници: ПИ № 5545.3579, ПИ № 5545.9511, ПИ № 5545.378, ПИ № 5545.379, ПИ № 
5545.406, ПИ № 5545.407, ПИ № 5545.408, ПИ № 5545.409, ПИ № 5545.3340, на 
гореописаните съсобственици при следните квоти: 

1. Георги Иванов Ташков - 147,33 кв. м. ид. ч. на стойност 18846,24 лева.

2. Стамена Иванова Ташкова - 147,33 кв. м. ид. ч на стойност 18846,24 лева.

3. Иринка Ташкова Андреева - 49,11 кв. м. ид. ч. на стойност 6282,08 лева.

4. Ваня Ташкова Стоянова - 49,11 кв. м. ид. ч. на стойност 6282,08 лева.

5. Анастасия Тодорова Ташкова - 49,12 кв. м. ид. ч. на стойност 6283,36 лева.

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5580/24.02.2009 г.

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за сумата от 56 540,00 



/петдесет и шест хиляди петстотин и четиридесет/ 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 – 34, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 17/

2128-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 
147, ал. 1, от ТЗ, чл. 5, чл. 6, и чл. 15, т. 4 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 с вх. № ОС-10-9901/2/11.03.2010 г., от Стоян Вълчанов – 
прокурист на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД – Варна, Общински съвет – 
Варна дава съгласие “Жилфонд” ЕООД – Варна да сключи нов договор за учредяване на 
възмездно право на ползване в полза на “Стопанска и спомагателна дейност” ЕАД – Варна за 
срок от 10 години, считано от 01.04.2010 г., върху част от имот, включен в капитала на 
“Жилфонд” ЕООД – Варна, находящ с в гр. Варна, местност “Планова”, складова база на 
“Жилфонд” ЕООД – Варна, описан в АОС № 671/1998 г., и представляващ 12 бр. помещения 
с обща площ 213 кв.м., находящи се в едноетажна панелна сграда /т. 1 от АОС № 671/1998 г./, 
цялата със застроена площ 537, 60 кв.м. и прилежащ терен от 987 кв.м.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 33, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 18/

2129-5-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 147, 
ал. 2 от ТЗ, Общински съвет– Варна одобрява годишния финансов отчет, заверен от 
регистриран одитор, и годишен доклад за дейността на “Специализирана болница по 
акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД 
за 2008 г.

/резултати от поименно явно гласуване:
              за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

              2129-5-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с 
чл. 147, ал. 2 от ТЗ, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност д-р Петър 
Атанасов– управител на  Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за 2008 г. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

2129-5-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 144, ал. 1 и чл. 145 от ТЗ, 
Общински съвет– Варна освобождава от отговорност контрольора на “Специализирана 
болница по акушерство и гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – 
Варна” ЕООД,  д-р Цветанка Асенова Негрева- Коцева за периода 01.01.08 г. до 31.12.08 г.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

2129-5-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 146, ал. 3 от ТЗ, Общински съвет - 
Варна избира “Турексперт” ООД, представлявано от Пенка Кирилова Жекова – управител, за 
извършване на одиторски контрол на “Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение “проф. д-р Д. Стаматов” – Варна” ЕООД за 2009 г.

/резултати от поименно явно гласуване:



за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

2130-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 78, ал. 3 от 
Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 109, ал. 1 от ППЗДС и по предложение 
на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9302/30/15.03.2010 г., Общински съвет – Варна 
възлага Кмета на Община Варна да проведе процедура по деактуване на имот – 
изключителна държавна собственост, актуван с АДС № 40/18.03.1997 г., представляващ 
„Историческо ядро” на Морската градина в гр.Варна, при граници (по посока на 
часовниковата стрелка): перпендикулярът от морския бряг до входа на Военноисторическия 
музей на бул.”Приморски” (на югозапад); трасетата на бул.”Приморски”, бул.”Цар 
Освободител” и бул.”Княз Борис I” (на запад, северозапад и север); „Шокъров канал” (на 
изток); алеята, успоредна на крайбрежната алея - от „Шокъров канал” до Паметника на 
граничаря (на юг); стълбището от Паметника на граничаря до бреговата ивица (на изток); 
бреговата ивица - от стълбището към Паметника на граничаря до югозападната граница (на 
юг), като при изготвяне на предложението си до Министерския съвет се съобрази с 
действащите заснемания, съответно актуални скици и приложените към настоящото решение 
координатен регистър на чупките на имот държавна собственост, попадащ в кадастрален 
район 10135.536; координатен регистър на чупките на имот държавна собственост, попадащ в 
кадастрален район 10135.1509; координатен регистър на чупките на имот държавна 
собственост, попадащ в кадастрален район 10135.2561.

Деактуването по АДС № 40/18.03.1997 г. да бъде в полза на Община Варна.

Общински съвет – Варна задължава Кмета на Община Варна, след приключване на 
процедурата по деактуване на гореописания имот като държавна собственост, да актува 
същия като публична общинска собственост.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 32, против – 2, въздържали се – 1, отсъстват – 16/

2131-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 5, чл. 6, и чл. 17, ал. 1 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна 
от капитала на търговските дружества и по докладна записка с вх. № ОС-10-
9901/3/15.03.2010 г., от инж. Станислав Антонов – управител на “Жилфонд” ЕООД – Варна, 
Общински съвет– Варна дава съгласие “Жилфонд” ЕООД – Варна да продаде чрез публичен 
търг 4 бр. дървени бунгала и кафе-бар, ведно със санитарни възли разположени в местност 
Галата на гр. Варна – собственост на дружеството, след изготвяне на оценка от лицензиран 
оценител.

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

2132-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 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 г-н Г. 
Игнатов – управител на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със 
стационар „д-р Марко Антонов Марков” – Варна“ ЕООД, с вх. № РД-10-9901(64)/171.03.2010 
г. и становище на ПК „Здравеопазване”, Общински съвет – Варна, в качеството си на 
упражняващ правата на едноличния собственик на капитала на “Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар „д-р Марко Антонов Марков” – Варна“ ЕООД и на 
„Диагностично консултативен център ІV – Варна” ЕООД, задължава управителя на 
„Диагностично консултативен център ІV – Варна” ЕООД да сключи нов договор за 
учредяване безвъмездно право на ползване в полза на “Междуобластен диспансер за 
онкологични заболявания със стационар „д-р Марко Антонов Марков” – Варна“ ЕООД за 
следните обекти, находящи се в сградата на „Диагностично консултативен център ІV – 



Варна” ЕООД, на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 100, УПИ ХІІ, кв. 682:

- част от ІІ-ри етаж, както следва: кабинети 200, 201, 210, 202, ведно с прилежащите им 
сервизни помещения, находящи се в южното крило на етажа и кабинети от 217 до 221 вкл., 
ведно с прилежащите им сервизни помещения, находящи се в северното крило на етажа;

- част от ІІІ-ия етаж, както следва: кабинети от 314 до 335 вкл., ведно с прилежащите им 
сервизни помещения и коридори към същите, находящи се в източното, северното и част от 
южното крило на етажа;

- помещения, находящи се в сутеренния етаж на сградата, по споразумение между 
управителите на двете лечебни заведения.

Срокът за учредяване безвъзмездното право на ползване е до изграждане на нова сграда на 
МДОЗС „Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД, но не повече от 10 /десет/ години.

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

Приложение № 1

№ АОС №/дата Местонахождение Предназначение Описание

    
Земя - 
кв.м. Сгради

1 3611/2005г.
с.Каменар, УПИ ІІ - "за 
училище", кв.38

ОУ"Добри 
Войников" 24 567

1. Сграда  на четири 
етажа със ЗП=915 кв.м.; 
2. Сграда на два етажа 
със ЗП=897 кв.м.

2 4868/2008г.

гр.Варна, 
ул."Гладстон", УПИ 
VІІІ - "за детска 
градина", кв.634А по 
плана на 6-ти п.р. на 
гр.Варна

Целодневна 
детска градина 
№ 46 "Слънчева 
дъга" 5 400

Сграда на два етажа със 
ЗП=616,40 кв.м.

3 4880/2008 г.

гр.Варна, ул."Васил 
Петлешков" № 33, ПИ 
№ 1052 по плана на 23-
ти п.р. на гр.Варна

Целодневна 
детска градина 
№ 15 "Гълъбче" 6 220

Сграда, състояща се от 
три блока "А", "Б" и "В" с 
топла връзка. Общо 
ЗП=1134 кв.м.

4 № 4875/2008 
г. и № 
5850/2009 г.

гр.Варна, 
бул."Република", ПИ 
10135.3511.576 = УПИ 
ІV - "за детска 
градина", кв.15 по 
плана на 
ЖК"Възраждане" І-ви 
м.р.

Обединено 
детско 
заведение № 3 
"Делфинче"

3 907 1.Основна сграда ПИ 
10135.3511.576.1 на два 
етажа със ЗП=629 кв.м.; 
2.Топла връзка на един 
етаж ПИ 
10135.3511.576.3 със 
ЗП=37 кв.м.; 
3. Закрит басейн на един 
етаж ПИ 
10135.3511.576.2 със 



ЗП=152 кв.м.

5

№ 4282/2007 
г. и № 
5837/2009 г.

гр.Варна, ПИ 
10135.3512.234 = УПИ 
ІХ-235 "за детска 
градина" в кв.9 по 
плана на ЖК"Младост" 
ІІ-ри м.р.

Целодневна 
детска градина 
№ 6 "Златното 
зрънце" 4 527

Сграда на два етажа ПИ 
10135.3512.234.1 със 
ЗП=616 кв.м.

6
№ 5617/2009 
г.

гр.Варна, 
бул."Сливница" № 113, 
ПИ 10135.1502.110

Помощно 
училище "Братя 
Миладинови" 3 370

Сграда на един етаж ПИ 
10135.1502.110.1 със 
ЗП=725 кв.м.

7

№ 5476/2009 
г. и № 
6003/2010 г.

гр.Варна, ул."Народни 
будители", ПИ 
10135.5502.559 = УПИ 
VІІІ-83 "за детско 
заведение", кв.6 по 
плана на 27-ми п.р.

Целодневна 
детска градина 
№ 18 "Морски 
свят" 4 199

Сграда ПИ 
10135.5502.559.2 на два 
етажа със ЗП=624 кв.м.

 

по точка  шеста от дневния ред

 

                  ОТНОСНО: Изслушване на информация от общинския съветник Красимир 
Минков Маринов – председател на Работна група от общински съветници, представители на 
общинската администрация и други специализирани органи, създадена с решение на ОбС – 
Варна № 1309-6(15)/20.05.2009 г., във връзка с реализиране на проект за изграждане на 
крематориум на територията на Община Варна. 

Докл.: Кр. МАРИНОВ – общински съветник

         Общински съвет – Варна изслуша информация от Красимир Минков Маринов – 
председател на Работна група от общински съветници, представители на общинската 
администрация и други специализирани органи, създадена с решение на ОбС – Варна № 
1309-6(15)/20.05.2009 г., във връзка с реализиране на проект за изграждане на крематориум 
на територията на Община Варна.

         Общински съвет – Варна не прие решение във връзка с изслушаната информация. 

 

по точка  седма от дневния ред

 

                  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения от ПК „Собственост и стопанство” и ПК 
„Социални дейности и жилищна политика” относно изменения на „Наредба за условията и 
реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на 
общински жилища”.

                                                        Докл.: В. АНГЕЛОВА – Председател 

ПК „Собственост и стопанство”

 



Общ брой присъстващи общински съветници – 40
Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
 

2133-7. На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 ЗМСМА, във връзка с чл. 
45а, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 78, ал. 3 АПК, Общински съвет – 
Варна приема изменения в „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни 
нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища”, като след  
измененията, Наредбата става с текст, съгласно приложение към настоящото решение.

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/ 
по точка  осма от дневния ред

 

                  ОТНОСНО:        Разглеждане на предложения за решения от ПК „Архитектура, 
строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените 
места” относно:

- одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ на СО 
“Боровец – юг”;

- задължаване на  Кмета на Община Варна в официалния сайт на общината и в местния печат 
да бъде публикувана технологията за запълването на дупките по пътищата, както и 
ежеседмичния график на фирмите за извършване на дейността;

- създаване на Работна група за разглеждане на  проект за „Наредба за условия на и реда за 
прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община 
Варна”. 

Докл.: Вл. ТОНЕВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 32
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
2134-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/25/16.02.2010 г., Общински съвет 
- Варна одобрява Подробен устройствен план /ПУП/ - план за улична регулация /ПУР/ на СО 
“Боровец – юг”. 

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/

          2135-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 и чл. 44, ал. 
1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет-Варна реши:

1. Задължава Кмета на Община Варна да публикува в официалния интернет адрес на 
общината информация относно използваните материали  и технология при 
изкърпването (запълването) на дупки по уличната мрежа на Община Варна. 

2. Задължава Кмета на Община Варна да публикува в официалния интернет адрес на 
общината и в местната преса  информация по дати за  изкърпването (запълването) на 
дупки по уличната мрежа на Община Варна 

     /за – 32, против – 0, въздържали се – 0/

 2136-8.На основание чл.  21, ал. 1, т. 13 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА 
и чл. 30, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Варна, 



неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и с оглед преценка на 
необходимостта от приемане на “Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите 
на техническата инфраструктура” и високата социална и обществена значимост на 
нормативния акт, Общински съвет - Варна реши: 

1. Създава Работна група от общински съветници и представители на общинската 
администрация, която да систематизира, анализира и даде становище относно 
необходимостта и целесъобразността от приемане на “Наредба за условията и реда за 
прокопаване на елементите на техническата инфраструктура” и да предложи проект за такава 
наредба, в следния състав:

Владимир Тонев   - председател

Пламен Андреев    – общински съветник

Радослав Коев       – общински съветник

Пламен Пенев        – общински съветник

Красимир Минков Маринов – общински съветник

Представител на дирекция “Правно-нормативно обслужване”, определен от Кмета на 
Община Варна

Представител на дирекция “ОООР”, отдел “Строителен контрол”, определен от Кмета на 
Община Варна

 Представител на дирекция “ИИБ”,  определен от Кмета на Община Варна

Валентин Вълев -  председател на Варненската строителна камара

2. Определя срок за работа на работната група до следващата сесия на Общински съвет - 
Варна.

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

 

по точка  девета от дневния ред

 

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

 - отпускане на финансови средства  на 20 (двадесет) двойки, одобрени за включване в 
“Програма ин витро ІVF” на Община Варна; 

 - отпускане на еднократна финансова помощ по молби на граждани;

    - начин за разпределението на финансовите средства за еднократни помощи на граждани за 
лечение.

Докл.: д-р Я. СТАНЕВ – Член на ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 40
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
 

2137-9.   На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна отпуска 
финансови средства  на 20 (двадесет) двойки, одобрени за включване в “Програма ин витро 
ІVF” на Община Варна. 



          Процедурата да бъде извършена в Медицински центрове за асистирана репродукция  и 
извършване на ин витро (ІVF) процедура, определени по реда на решение № 1224-
6/14/01,02.04.2009 г., т. 2 на Общински съвет – Варна, съгласно приложен списък към 
настоящото решение.

 /резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

          2138-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 
от ЗМСМА във връзка с решение на  Общински съвет – Варна  № 2015-4/20/17.02.2010 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 – 40, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 11/

2139-9. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и  на база 
здравен статус, Общински съвет – Варна не отпуска финансови средства за лечение на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 

/за – 38, против – 0, въздържали се – 0/       

2140-9. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и във връзка с проведен дебат на заседание на ПК 
“Здравеопазване” на 11.03.2010 г., Общински съвет  -Варна решава разпределението на 
финансовите средства за еднократни помощи на граждани за лечение да става по следния 
начин:

1. Приоритет да имат гражданите, които за първи път подават молба   или не са получавали 
еднократна помощ за лечение предходната година.

2. Да бъдат заделени средства в размер на 50 000 лв. за спешни или неотложни случаи, които 
са към животоспасяващи или не може да бъде забавено или отложено лечението на 
съответното заболяване.

          /за – 38, против – 0, въздържали се – 0/       

 

по точка  десета от дневния ред

 

                  ОТНОСНО:      Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални дейности 
и жилищна политика” относно:

- отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности;

- отпускане на персонална пенсия на децата Александър Филипов Чамов и Габриела 
Филипова Чамова.

Докл.: А. РАДЕВА – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 36
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
 

2141-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 и чл.52, ал.1 от 
ЗМСМА, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 2015-4/20/17.02.2010 г. и на 



база социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет – Варна отпуска еднократна 
финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

2141-10-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и на база 
социален доклад по чл.27 ППЗСП, Общински съвет – Варна не отпуска еднократна 
финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 
/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

2142-10. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с предложение на Кмета на 
Община Варна с вх. № РД-10-94.М/37/09.03.2010 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
внасяне на предложение в Министерския съвет на Република България за отпускане на 
персонална пенсия на децата Александър Филипов Чамов  и Габриела Филипова Чамова, от 
гр.Варна, ул. „Брегалница” № 1, ет.3, ап.4.

/за – 32, против – 0, въздържали се – 0/

 

по точка  единадесета от дневния ред

 

           ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Благоустройство и 
комунални дейности” относно:

- разглеждане на договори за предоставяне на концесия за дейностите по поддържане на 
чистотата по райони и кметства на територията на община Варна;

-  потвърждаване срока на валидност на договори за предоставяне на концесия за дейността 
по поддържане на чистотата на територията на община Варна и упълномощаване Кмета на 
община Варна и Председателя на ОбС – Варна да подпишат анекс към договорите относно 
техния срок.

Докл.: Пл. ВОЙКОВ – Председател ПК

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 34
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
2143-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ОС-10-9302/10/01.02.2010 г.  
Общински съвет – Варна приема, че концесионните договори, сключени въз основа на 
Заповед № 1818/08.09.1999 г. на Кмета на Община Варна са действащи и са със срок до 
01.03.2016 г. и дейността по поддържането и чистотата на районите и кметствата следва да се 
осъществява  по силата на концесионните договори, сключени въз основа на Заповед № 
1818/08.09.1999 г. на Кмета на Община Варна, с която са определени окончателно 
спечелилите конкурса за предоставяне на концесия за дейността по поддържане на чистотата 
на населените места на територията на район „Приморски”, район „Вл.Варненчик” и 
кметство „Звездица”, Община Варна.

    Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да прекрати откритата 



процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
„Поддържане чистотата на територията на район „Приморски”, район „Вл. Варненчик” и 
кметство „Звездица”  включително събирането, извозването на битовите отпадъци и 
почистването на териториите за обществено ползване /улици, булеварди, площади, тревни 
площи, подлези, пространства между жилищните сгради, канали и др./ в границите на 
съответния район или кметство.

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

2144-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА решение на Общински съвет – Варна № 3102-12(38)/22.02.2006 г. и във връзка с 
чл.14.2. от Договори за предоставяне на концесия за дейността по поддържане на чистотата 
изх. № Д-9200(7841)/28.10.1999 г. и изх. № Д-9200(7842)/28.10.1999 г., Общински съвет – 
Варна потвърждава, че срока на посочените договори започва да тече от 28.07.2005 г. и 
изтича на 28.07.2015 г. и упълномощава Кмета на Община Варна да подпише анекс към 
договорите, относно техния срок.

/за – 34, против – 0, въздържали се – 0/

 

по точка  дванадесета от дневния ред

 

                  ОТНОСНО:        Разглеждане на предложения за решения от ВрК „Наименования” 
относно:

- именуване на  общинския басейн, намиращ се на бул. “Република”, срещу  хипермаркет 
“Кауфланд”;

- именуване на улица в кв. Виница;

- именуване на Трето основно училище – Варна с наименованието “Ангел Кънчев”;

- именуване на улици в 21 м.р. в район „Приморски”. 

Докл.: доц. К. ТРОШЕВ – Председател ВрК

 
Общ брой присъстващи общински съветници – 36
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
2145-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и  по  предложение от Кмета на Община 
Варна с вх. №  РД10-9302/23/05.02.2010 г., Общински съвет-Варна именува  с името 
“Делфини” общинския басейн, намиращ се на бул. “Република”, срещу хипермаркет 
“Кауфланд”. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

2146-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и  по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата в кв. 5, от ул. „К. Павлов” с о.т. 
328, през о.т. 329, о.т. 330 до о.т. 331, находяща се в гр. Варна, кв. “Виница” с 
наименованието улица “Начо Начов”.
/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/

2147-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и  във връзка с писмо от г-жа К. 
Минчева – директор на Трето основно училище – Варна с вх. № ОС-9-6700/28/15.05.2009 г. и 
приложения към него препис-извлечение от Протокол № 1/02.09.2008г. от заседание на 



педагогическия съвет на училището и по предложение на ВрК „Наименования”, Общински 
съвет-Варна именува Трето основно училище, гр. Варна с наименованието “Ангел Кънчев”.

/за – 36, против – 0, въздържали се – 0/

2148-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата с досегашно наименование 
ул.”113” от о.т. 422 през 421, 420, 419, 323, 321, 320, 310, 309, 308,307, 306, 305, 304 до ул.”8-
ма”, находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието улица “Д-р 
Любен Попов”.
/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/

2149-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата с досегашно наименование ул.
„120” от о.т.121 през о.т. 120, 173, 174, 175, 176, 177, 179,180 ,181, 182, 183 и продължава в 
ж.к. ”Бриз”, находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р.,  с наименованието улица 
“Д-р Индржишка Кръстева”.
/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/

2150-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата с досегашно наименование 
ул.”122” от  о.т. 387 през о.т. 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 376, 373, 371, 370, 366, 365 
находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието улица “Д-р Кирил 
Йорданов”. 
/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/

2151-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата с досегашно наименование 
ул.”124” от  о.т. 386, 385, 384, 383, 382, 381 до о.т. 380, находяща се в гр. Варна, район 
“Приморски”, 21 м.р., с наименованието улица “Д-р Параскев Казаски”. 
/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/

2152-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата с досегашно наименование ул.
„126” от  о.т. 310 през о.т. 311, 314, 416, 342, 341, 340, 343, 350, 351, 352, 356, 357, 360 до о.т. 
363 находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието улица “Д-р 
Василаки Пападопулу”. 
/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/

2153-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата с досегашно наименование 
ул.”128” от  о.т. 320 през о.т. 319, 318, 408, 317 до о.т. 314 находяща се в гр. Варна, район 
“Приморски”, 21 м.р., с наименованието улица “Д-р Стойчо Йорданов”. 
/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/

2154-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата с досегашно наименование 
ул.”130” от о.т. 323 през о.т. 324, 325, 326, 327, 332,  от 327 с прилежащ тупик с о.т. 328 до 
о.т.322 находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието улица “Д-р 
Мирон Игнатиев”. 
/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/

2155-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата с досегашно наименование 



ул.”131” от о.т.341 през о.т. 386, 391, 387 находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 
м.р., с наименованието улица “Д-р Борис Окс”. 
/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/

2156-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата с досегашно наименование 
ул.”132” от о.т.344 през о.т. 346, 347, 348 до о.т.  349 находяща се в гр. Варна, район 
“Приморски”, 21 м.р., с наименованието улица “Д-р Младен Желязков”. 
/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/

2157-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата с досегашно наименование 
ул.”133” от о.т. 337 през о.т. 332, 404, 333, 334, 335 до о.т. 336, находяща се в гр. Варна, 
район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието улица “Христина Хранова”. 
/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/

2158-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата с досегашно наименование 
ул.”135” от о.т.340 през о.т. 339 до о.т. 402, находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 
м.р., с наименованието улица “Д-р Стоян Златаров”. 
/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/

2159-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата с досегашно наименование 
ул.”137” от о.т. 343 през о.т. 344, 345 находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с 
наименованието улица “Д-р Иван Теодоров”. 
/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/

2160-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата с досегашно наименование 
ул.”139” от о.т. 354, 355, 356  през 359, 373, 372 с прилежащ тупик с о.т. 373 до о.т. 374 
достига до ул.”122”, находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието 
улица “Д-р Стефан Титев”. 
/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/

2161-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата с досегашно наименование 
ул.”141” от о.т. 365, 364, 363 през о.т. 361 продължава до „Княз Борис І”, находяща се в гр. 
Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с наименованието улица “Д-р Янаки Богданов”. 
/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/

2162-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата с досегашно наименование 
ул.”127” от о.т. 311 през о.т. 312, 313 находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., с 
наименованието улица “Д-р Борис Божков”. 
/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/

2163-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и по предложение на ВрК 
„Наименования”, Общински съвет-Варна именува улицата с досегашно наименование 
ул.”129” от  о.т.416, 415, 414 до о.т. 398 находяща се в гр. Варна, район “Приморски”, 21 м.р., 
с наименованието улица “Д-р Владимир Смоленски”. 
/за – 32, против – 1, въздържали се – 0/



 

по точка  тринадесета от дневния ред

 

                  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки дейности 
и спорт” относно:

- приемане на “Наредба за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на световни и европейски 
първенства и европейски купи и световни рекорди”; 

- приемане на “Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на 
неправителствени организации.”; 

- приемане на „Общинска стратегия за превенция и противодействие на асоциално поведение 
и правонарушения на деца 2010 – 2014 г.”

Докл.: Т. МУТАФОВ – Председател ПК

Общ брой присъстващи общински съветници – 34
Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
 

ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ:
2164-13. На основание чл. 75, ал. 1 и чл. 76, ал. 3 от АПК чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с 
чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна вх. № РД10-
9302/24/16.02.2010 г., Общински съвет – Варна приема “Наредба за материално стимулиране 
на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати 
на световни и европейски първенства и европейски купи и световни рекорди за 2010 г.”, 
съгласно приложение.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 20, против – 1, въздържали се – 15, отсъстват – 15/ 

Решението не се приема.

ПРОЕКТ    ЗА    РЕШЕНИЕ:
2165-13. На основание чл. 75, ал. 1 и чл. 76, ал. 3 от АПК чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 във връзка с 
чл. 17, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна вх. № РД10-
9302/24/16.02.2010 г., Общински съвет – Варна приема “Наредба за условията и реда за 
финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации за 2010 г.”, съгласно 
приложение. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 24, против – 0, въздържали се – 12, отсъстват – 15/ 

Решението не се приема.

2166-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с предложение на 
Кмета на Община Варна вх. № ОС10-9302/31/10.03.2010 г., Общински съвет – Варна приема 
„Общинска стратегия за превенция и противодействие на асоциално поведение и 
правонарушения на деца 2010 – 2014 г.”, съгласно приложение. 

/за – 30, против – 0, въздържали се – 0/

 



по точка  четиринадесета от дневния ред

 

           ОТНОСНО:        Разглеждане на предложения за решения от ПК „Култура, 
вероизповедания, медии” относно: 

- даване на съгласие за отпускане на сума за заплащане на такса за обучение на Рая 
Димитрова Костова;

- приемане на Наредба за финансиране на творчески проекти на творците от Варна;

- приемане на Програма за развитието на читалищната дейност на територията на община 
Варна през 2010 г.;

- финансиране на Оперно-филхармонично дружество „Варна”; „Драматичен театър „Стоян 
Бъчваров”; Фондация „Откритие”;

- даване на съгласие за подпомагане реставраторската дейност в манастира „Св.вмчк.Георги 
Зограф” в Света гора/Атон;

- даване на съгласие РИМ – Варна да предостави 50 % от приходите за 2010 г.от продадените 
билети на външни фирми и организации, с които организира или съорганизира изложби;

- даване на съгласие за създаване на музей „Шкорпил” в гр. Варна;

- изграждане на Паметник на моряка в гр. Варна;

- финансиране на държавните професионални културни институти в гр. Варна за подкрепа на 
дейността им на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила на културата, въз основа на 
сключени договори между Община Варна и Министерство на културата, Репубика България.

                                                        Докл.: П. АНЧЕВ – Председател ПК

         Общ брой присъстващи общински съветници – 37
         Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
 

              2167-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от 
ЗМСМА, Общински съвет – Варна дава съгласие да бъде отпусната сума за заплащане на 
академична такса за обучение на Рая Димитрова Костова – в Кралската академия по музика 
в Лондон, Англия, в размер на левовата равностойност 3 225 паунда, за учебната 2010-2011 г., 
срещу предоставяне на документ, удостоверяващ, че Рая Димитрова Костова е записана в 
Кралската академия по музика в Лондон, Англия, както и копие от документ за платената 
такса. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на функция “Култура” § 10 на мер. 7/32/759 
“Други дейности по културата”. 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

2168-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 36 от „Правилник за организацията 
и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация”, Общински съвет – Варна решава проектът на “Наредба за 
финансиране на творчески проекти на творците от Варна”, да бъде оттеглен от дневния 
ред на настоящото заседание на Общинския съвет - Варна, като същият бъде внесен за 
разглеждане в ПК „Правна комисия”.

/за – 15, против – 9, въздържали се – 3/



2169-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 26 а, т. 2 от Закона за 
народните читалища и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-
9302/134/04.03.2010 г., Общински съвет – Варна приема “Програма за развитието на 
читалищната дейност на територията на Община – Варна през 2010 г.”, съгласно 
Приложение.

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

2170-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-10-9200/40/18.03.2010 г., Общински 
съвет – Варна решава да бъдат финансирани:

1. Оперно-филхармонично дружество – Варна  - 12 000 лв. за представяне на 15 салон 
на изкуствата в НДК – София на Спектаклите - “Палячи”  и “Селска чест”; 

2. Драматичен театър “Стоян Бъчваров”  - 9 000 лв. за представяне в рамките на 
Софийския театрален фестивал “Икар – 2010” на постановките  “Макбет” и 
“Горчивите сълзи на Петра фон Кант”; 

3. Фондация “Откритие”, регистрирана по дело № 3485/2005 г. по описа на 
Варненски окръжен съд – до 15 000 лв. за участието на Детско шлагерно студио 
“ДА” – Варна в “Дни на българската култура в Барселона” от 6-10 май 2010 г. – срещу 
представени разходни документи за самолетни билети и фактури от хотел. 

Средствата да бъдат изразходвани от Бюджет 2010 на д. “Други дейности по културата” – 
Международни и местни прояви / Популяризиране на изкуството и културата на Варна в 
страната и чужбина/.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 34, против – 0, въздържали се – 1, отсъстват – 15,

не участвува в гласуването - 1/

2171-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-10-9906/1/12.03.2010 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие за подпомагане на реставраторската дейност в манастира “Св. 
Вкмч. Георги Зограф” в Света гора /Атон/ със сумата от 5 000 лв. 

Средствата са от бюджета на Община Варна за 2010 г., функция “Образование”, местна 
дейност 389- 2 000 лв.; функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, местна 
дейност 759-2 000 лв. и местна дейност 714, §45 - 1 000 лв.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 36, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 15/

2172-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна дава съгласие Регионален исторически музей - Варна да предоставя 50 % от 
приходите за 2010 г. от продадените билети на външни фирми и организации, с които 
организира или съорганизира изложби. 

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/

2173-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна дава съгласие да бъде създаден музей “Шкорпил” в гр. Варна.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна възлага на Кмета на 
Община Варна в срок до 6 месеца от приемане на настоящото решение да представи в 
Общински съвет – Варна подробен проект за създаването на музей “Шкорпил” в гр. Варна.

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/

2174-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 3 от 



Правилника за поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени пластики на 
територията на Община Варна и във връзка с инициатива на фондация „Морски съдби”, 
регистрирана с решение № 768/12.03.2008 год. по фирмено дело № 49/2008 год. по описа на 
Варненския окръжен съд, Общински съвет-Варна решава да бъде изграден Паметник на 
моряка в гр. Варна.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, Общински съвет-Варна възлага на Кмета на 
Община Варна да проучи възможността Паметникът на моряка да бъде разположен на Буна 2, 
на мястото, където ежегодно се извършва Великия богоявленски водосвет, съгласно решение 
№ 2 от протокол № 3/16.03.2010 г. от заседание на Обществения експертен съвет по 
естетизация на градската среда към Дирекция” Култура и духовно развитие” при Община 
Варна и в срок до два месеца от приемане на настоящото решение да внесе мотивирано 
предложение за окончателното определяне на местоположението на паметника и за неговия 
вид.

/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/

2175-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 
5, ал. 2 от Закона за закрила на културата и по предложение на Кмета на община Варна вх. № 
РД-10-9302(37)/23.03.2010 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат финансирани за 
дейността им държавните професионални културни институти на територията на община 
Варна, чрез сключване на договори между Община Варна и Министерство на културата на 
Република България, както следва:

 

1. Оперно-филхармонично дружество                    - 30 000 лв.

2. Драматичен театър „Стоян Бъчваров”                 - 30 000 лв.

3. Държавен куклен  театър – Варна                       - 30 000 лв.

 

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 37, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 14/

 

Приложение към Решение 

на ОбС – Варна № 2169-14(21)/24.03.2010 г.

 

П Р О Г Р А М А
 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА ПРЕЗ 2010 ГОД.

 

     I. Общи положения
На територията на Община Варна са регистрирани и действат 27 Народни читалища, чрез 
които се реализира част от културния и духовен живот на града и на кметствата с населени 
места. През 2009 год. влезе в сила нов Закон за Народните читалища, обнародван в Държавен 
вестник бр.42, съгласно който се урежда учредяването, устройството, управлението, 
дейността, финансирането и прекратяване на НЧ. Съгласно чл.26а, ал. 1 -  4 от ЗНЧ, НЧ 
изготвят и правят предложения за дейността си пред общинските власти за съответната 



календарна година. Общинската администрация внася предложението като ежегодна 
програма за развитие на читалищната дейност за решение в Общински съвет. 

     II. Цели
Настоящата програма има за цел да подпомогне организирането и реализацията на комплекса 
от дейности, както и да съдейства за повишаване активността на читалищните ръководства с 
цел създаване на благоприятна творческа среда за всички възрастови групи, ползващи 
услугите на Народните читалища по райони, както и активизиране обмена на информация 
между НЧ, Община Варна и останалите културни институти 

     III. Дейности и приоритети
И през настоящата 2010 год., Община Варна ще подкрепя дейността на НЧ, като важни 
центрове за съхраняване и развитие на любителското творчество и инициатива и културно-
просветителски звена, които ще изиграят роля за успешното реализиране на Програмата за 
кандидатурата на Варна – Европейска столица на културата. Днешните реалности изискват от 
НЧ да бъдат високо отговорни самоуправляващи се културни сдружения на гражданите, 
особено в населените места, където Народното читалище е единствен културен институт.  
Приоритери през 2010 год. ще бъдат:

1. Подкрепа на Общински съвет – Варна и общинската администрация за приобщаване 
на гражданите към глобалното информационно общество, а именно подписването на 
споразумения за сътрудничество по Програма Глоб@лни библиотеки – България  за 
2010 год., в която са включени четири Народни читалища на територията на Община 
Варна. 

2. Включване дейността на НЧ в сайта на Дирекция „Култура и духовно развитие” при 
Община Варна. 

3. Опазване и разширяване на сградния фонд на НЧ, а именно отдаване за безвъзмездно 
ползване на общинска база на НЧ Христо Смирненски, НЧ Искра и НЧ Явин. 

4. Участие на творчески колективи на НЧ в програмата на летни открити сцени и на 
Сцена Раковина в Морската градина. 

5. Подготовка и реализация на ММФ „Море и спомени”от НЧ „Васил Левски”и на 
Фестивала на етносите от НЧ „Христо Ботев”, които се осъществяват с подкрепата на 
Община Варна. 

6. Усъвършенствуване на механизма за финансиране на Народните читалища и 
осъществяване на обществен контрол на разходваните бюджетни средства, съгл. чл. 
26а, т.4, т. 5 от ЗНЧ. 

7. Подобряване работата и контрола върху дейността и разходването на средства от 
страна на НЧ, чрез подготвянето на пакет от предложения от Община Варна до 
Министерство на културата за промени в Закона за НЧ. 

 

     IV. Финансиране
Финансирането на дейностите на НЧ на територията на Община Варна се извършва съгласно 
регламентираната субсидия Държавна отговорност за 2010 год. Финансирането със средства 
от бюджета на Община Варна на дейности на НЧ се извършва съгласно Решение на 
Общински съвет – Варна, след което се сключва договор за средствата - общинска 
отговорност с Кмета на Община Варна. 

      V. Срокове и изпълнение
Настоящата Програма е в съответствие с основните насоки за съвместна  дейност на Община 
Варна и Народните читалища, приети с Протокол № 41 от заседание на Общински съвет – 
Варна, проведено на 16 май 2006 год. Тя е разработена съгласно чл. 26 а, т. 2 от Закона за 
народните читалища и е с продължителност 31 декември 2010 год. Неизменна част от 



програмата е Приложение 1 – предложенията за дейност на Народните читалища през 2010 
год. 

 
         Настоящата програма е приета с решение на Общинския съвет – Варна № 2169-
14(21)/24.03.2010 г.

 

по точка  петнадесета от дневния ред

 

           ОТНОСНО:        Разглеждане на предложения за решения от ПК „Европейски въпроси и 
международно сътрудничество” относно:

- даване на съгласие за участие на Община Варна заедно с VІІІ СОУПЧЕ „А. С. Пушкин” с 
проект в отворена грантова схема на структурни фондове BG161 PO001/1.1-09/2010 г. „Схема 
за подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна 
инфраструктура в градските агломерации” и съфинансиране на проекта;

- поправка на очевидна фактическа грешка в решение на ОбС – Варна № 2044-
10(20)/17.02.2010 г.

Докл.: Н. МИХАЙЛОВ – Председател ПК

 
         Общ брой присъстващи общински съветници – 35
         Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
2176-15. 1. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и 3 от ЗМСМА и по 
предложение на ПК„Европейски въпроси и международно сътрудничество”, Общински съвет 
– Варна  дава съгласие Община Варна заедно с  VIII СОУПЧЕ „А. С. Пушкин” да участва с 
проект в отворена грантова схема на структурни фондове BG161PO001/1.1-09/2010 година 
„Схема за подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска 
образователна инфраструктура в градските агломерации”.

2. Общински съвет – Варна дава съгласие Община Варна да съфинансира конкретният проект 
с 15 % от общата стойност.

/резултати от поименно явно гласуване:
за – 35, против – 0, въздържали се – 0, отсъстват – 16/

2177-15. На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, Общински съвет – Варна допуска поправка на 
очевидна фактическа грешка в свое решение № 2044-10(20)/17.02.2010 г., като в текста на 
решението вместо „...вх. № ОС-9-9302(63)/15.04.2010 г....” да се чете „...вх. № ОС-9-
9302(63)/15.04.2009 г....”
/за – 35, против – 0, въздържали се – 0/

 

по точка  шестнадесета от дневния ред

 

                  ОТНОСНО: Разглеждане на заявление вх. № ОС-10-94-Н(8)/05.03.2010 г. от 
Николай Георгиев Стоянов, и заявление вх. № ОС-10-94-Д(3)/16.03.2010 г. от Драгомир 
Ненчев Белев, относно освобождаването им от Съвета на директорите на „Паркинги и гаражи 



– Варна” ЕАД.

         Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

         Общ брой присъстващи общински съветници – 35
         Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
2178-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от ТЗ, във връзка с чл. 5/1/ 
и чл. 6/1/ от НРУПСЧОВКТД и във връзка със заявление вх. № ОС-10-94-Н(8)/05.03.2010 г., 
Общински съвет – Варна освобождава като член на Съвета на директорите на „Паркинги и 
гаражи - Варна” ЕАД г-н Николай Георгиев Стоянов, считано от 07.06.2010 г.

/за – 35, против - 0, въздържали се – 0/

2179-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 221, т. 4 от ТЗ, във връзка с чл. 5/1/ 
и чл. 6/1/ от НРУПСЧОВКТД и във връзка със заявление вх. № ОС-10-44-Д(3)/16.03.2010 г., 
Общински съвет – Варна освобождава като член на Съвета на директорите на „Паркинги и 
гаражи - Варна” ЕАД г-н Драгомир Ненчев Белев, считано от 16.06.2010 г. 

/за – 35, против - 0, въздържали се – 0/ 

 

по точка  седемнадесета от дневния ред

 

                  ОТНОСНО: Разглеждане на отчет на представителя на Община Варна в Общото 
събрание на „Варна Ефкон” ООД за проведено общо събрание на съдружниците на 
дружеството на 07.01.2010 г. 

Докл.: проф. Н. ДЖАГАРОВ – общ.съветник

 

         Общ брой присъстващи общински съветници – 27
         Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
 

            2180-17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 7/1/ от НРУПСЧОВКТД, 
Общински съвет - Варна приема отчета на представителя на Община Варна в Общото 
събрание на „Варна ефкон” ООД за проведеното на 07.01.2010 г. общо събрание на 
съдружниците на дружеството, на което е приет годишния финансов отчет и доклад за 
дейността на „Варна ефкон” ООД и е избран одитор, като одобрява и потвърждава 
действията на представителя на Община Варна, извършени на горепосоченото общо 
събрание.

/за – 21, против - 4, въздържали се – 2/ 

 

по точка  осемнадесета от дневния ред

 

                  ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за решение относно полагаем платен 
годишен отпуск на Председателя на Общинския съвет – Варна.

         Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС



 

         Общ брой присъстващи общински съветници – 29
         Общински съвет – Варна прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :
 

2181-18. На основание чл. 155 и чл. 156, ал. 2 от Кодекса на труда, чл. 26, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от 
ЗМСМА, чл. 9, изр. 2 от „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” и решение № 
2164-2(45)/29.09.1999 г.на Общински съвет – Варна, Общински съвет – Варна дава съгласие 
Председателят на Общинския съвет да ползва полагаем платен годишен отпуск, както следва:

- от 06.04. до 09.04.2010 г.вкл.

/за – 29, против – 0, въздържали се – 0/ 

 

по точка  деветнадесета от дневния ред

 

                  ОТНОСНО: Промени в състава на Комисията по приватизация и 
следприватизационен контрол.

Докл.: Б. ГУЦАНОВ – Председател ОбС

 

         Общ брой присъстващи общински съветници – 31
         Общински съвет – Варна прие следните

Р Е Ш Е Н И Я :
2182-19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 3 от „Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – Варна освобождава 
като член на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол общинския 
съветник Иван Славков.

/за – 31, против – 0, въздържали се – 0/ 

2183-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 3 от „Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет – Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация”, Общински съвет – Варна  избира за  
член на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол общинския съветник 
Драгомир Дончев.

/за – 30, против – 1, въздържали се – 0/ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
В А Р Н А          
ЛИ/ЛИ                                          ______________/Б. ГУЦАНОВ/
 

Публикувано на 01.04.2010 г.
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