
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 

№ 22 
 
Двадесет и второто заседание на Общински съвет – Варна, под 

ръководството на Председателя на Общински съвет – Варна г-н Тодор 
Балабанов, се проведе на 30.11.2017 г. (четвъртък) от 09:00 ч. до 19.00 ч. 
и на 01.12.2017 г. (петък) от 09:00 ч. до 13.30 ч. 

 
ПЪРВИ   ДЕН 

 
Присъстват 47 общински съветника, отсъстват: 
 
Антон АПОСТОЛОВ 
Антраник ШАКАРИЯН 
Данаил ПАПАЗОВ 
Милена ГЕОРГИЕВА 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Уважаеми колеги, налице е изискуемият съгласно закона и 

правилника ни кворум, така че откривам Двадесет и второто заседание на 
Общински съвет – Варна. Ще помоля за тишина. Преди да пристъпим към 
разглеждане на дневния ред, по уважителни причини от днешното 
заседание отсъстват Милена Георгиева и също така Ви уведомявам, че е 
постъпило заявление от председателя на групата общински съветници от 
ПП „ГЕРБ“ Марица Гърдева, с което е  заявено колегата Мартин Петров 
Андонов да бъде вписан в „Регистър на групите в Общински съвет - 
Варна“, съответно в групата на ПП „ГЕРБ“. За Регистъра. Преминаваме 
към…. Разбрах, и Антраник Шакариян отсъствува също по уважителни 
причини. Предложение за включване на нови точки в дневния ред има 
постъпили писмено няколко, след което ще дам възможност за 
предложения за нови такива. Към точка 2 ПК „Финанси и бюджет“ има 
постъпило предложение за изменение на решение № 720-2(20)/26, 
27.07.2017 г. на Общински съвет - Варна. Това касае средствата, които сме 
дали съгласие да бъдат отпуснати за метадоновата програма, която се 
осъществява съвестно със МБАЛ „Света Марина“. Имате думата  за 
мнения и съображения, колеги. Става въпрос за изменение. Средствата сме 
ги гласували да ги отпуснем. Става въпрос за основанието, което сме 
гласували, следва да бъде изменено.  

Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване, колеги.  
Колеги, имаме нужда от 5 минути. През това време ръчен режим на 

гласуване. Гласуването не е поименно, така че който е съгласен с 
предложението за включване на точката за изменение на решението, както 
я изчетох, моля да гласува. 



Резултати от гласуването: за – 48; против – 0; въздържали се – 0; 
– предложението се приема. 

 
Следващото предложение за включване, отново към точка 2 

„Предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет““ е за отпускане на 
финансови средства на ДКЦ „Св.Иван Рилски - Аспарухово - Варна“ 
ЕООД. Става въпрос за сумите, които са необходими за заплащане на 
сметки за електроенергия. Въпросът е разгледан в ПК „Здравеопазване“ и е 
дадено положително становище.  

Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Който е 
съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 1; 

– предложението се приема. 
 
Следващо предложение е от колегата Антоан Влаев за включване 

отново към ПК „Финанси и бюджет“: даване на съгласие за закупуване и 
предоставяне безвъзмездно на якета на деца сираци от домове за сираци в 
гр. Варна. Имате го размножено на таблетите, предложението.  

Колеги, имате думата за мнения и съображения за включване на 
точката в дневния ред. Не виждам мнения и съображения. Който е 
съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 0; 

– предложението се приема. 
 
Следващото предложение за включване на нови точки в дневния ред 

е към точка 9 „Предложения за решения от ПК „Собственост и 
стопанство“, а именно: към подточка първа „Одобряване на пазарна оценка 
и вземане на решения за провеждане на публичен търг за продажба на 
имоти частна-общинска собственост“ - става въпрос за два имота, които 
също са разгледани на комисия собственост, но след като е свикано 
заседанието на Общински съвет  в „Акчелар“ и на ул. „Дубровник“ № 58а. 
Пак казвам, има решение на комисията, положително.  

Мнения и съображения? Не виждам. Който е съгласен с така 
направеното предложение, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 0; въздържали се – 0; 

– предложението се приема. 
 
Като подточка 19 отново към точка 9: „Даване на съгласие за 

учредяване на акционерно дружество с общинско участие с наименование 
„Индустриално-технологичен парк - Варна“. Също е разгледано на 
комисия „Собственост и стопанство“ и на комисия „Правна“ в допълнение. 
Има решения от комисиите, положителни.  



Имате думата за мнения и съображения относно включване на 
точката в дневния ред. Не виждам. Който е съгласен с така направеното 
предложение, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 1; въздържали се – 4; 

– предложението се приема. 
 
Като подточка 20 има „Предложение за одобряване на текст за 

изменение и допълнение за споразумение на партньорство по проект 
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни 
сгради“ сградата на ОД на МВР - Варна“ по ОП „Региони в растеж 2014-
2020 г.“ и упълномощаване на кмета на Община Варна да подпише 
допълнително споразумение. Също е разгледано на комисия и има 
положително становище.  

Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Който е съгласен с така 
направеното предложение, моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

– предложението се приема. 
 
Като подточка 21 към точка 9. „Даване на съгласие за разполагане на  

рекламно-информационни елементи на територията на „Централен 
гробищен парк – Варна“ и гробищен парк „Запад“, с. Тополи, с цел те да се 
използват само за реклама на „Обреди“ ЕООД.  

Имате думата за мнения и съображения. Не виждам. Който е 
съгласен с така направеното предложение, моля да гласува, да бъде 
включено в дневния ред.  

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

– предложението се приема. 
 
Последното предложение, което е постъпило писмено е като точка 

14 да бъде включена „Изслушване на доклад на представителя на Община 
Варна Христо Атанасов относно участие в Общото събрание на 
съдружниците на „Варна Ефкон“ ООД“. Също е разгледан въпросът в 
комисия „Правна“ и има положително становище.  

Мнения и съображения? Не виждам. Който е съгласен с така 
направеното предложение моля да гласува. 

 
Резултати от гласуването: за – 47; против – 0; въздържали се – 0;  

– предложението се приема. 
 
Имате думата, колеги, за предложения за включване на други точки в 

дневния ред. Господин Златев, заповядайте. 
 



Светлан ЗЛАТЕВ 
Към точка 8 ПК „Транспорт“. Дами и господа съветници, 

продължава унизителното и мисля дискриминационно положение, в което 
се намират голяма част от нашите съграждани, живущи в селищните 
образувания „Ракитника“, „Прибой“, както и курортна зона „Прибой“. 
Тези хора живеят на територията на гр. Варна, съгласно ОУП. Защо казвам 
дискриминационно? Затова, защото същите тези хора заплащат данък 
„сгради“ и такса „смет“, сравнима с тази в централна градска част. От 
друга страна, липсва канализация на територията на тези селищни 
образувания, липсва адекватно сметоизвозване и сметопочистване, липсва 
осветление, а в същото време са таксувани в градския транспорт със 
сумата от 1,40 лв., за разлика от всички свои съграждани, които плащат 
левче. На комисия по транспорт на 24-ти, внесох подписка от името на 
гражданите на тези селищни образувания, които желаят аналогично на 
съгражданите си от с.о. „Боровец“, знаете че преди няколко сесии ние 
взехме изрично такова решение, с което задължихме „Градски транспорт“ 
съответно да таксува тези граждани със сумата от 1 лв. Така че, правя 
предложение да бъде взето адекватно решение аналогично с това, което 
взехме за с.о. „Боровец“, а именно: да бъдат таксувани гражданите, 
живущи на територията на гр. Варна, с.о. „Прибой“, к.з. „Прибой“, с.о. 
„Ракитника“ да бъдат таксувани в градския транспорт със сумата от левче. 
Това е моето предложение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Подписката имаше малко по-различно съдържание по отношение на 

всички територии, доколкото си спомням, защото тя мина и през мен. 
Мнения и съображения, колеги? Тя е от жители на „Прибой“, но за всички 
територии, които попадат в границите на града. Господин Иванов, 
заповядайте. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Уважаеми господин Златев, колеги, аз присъствах, защото съм член 

на тази комисия и искам да кажа, че също подкрепих това предложение, но 
при едно условие: да ни се предостави подробно икономически и 
обоснован доклад от „Градски транспорт“ за намаляване на цената на 
билетчето. Това го казвам във връзка с решенията, които са взети от 
колегите от Бургас. Знаете, преди два дена те увеличиха билета на 1,30 лв., 
а колегите от София вече една година карат на 1,60 лв. Искам да не се 
плъзгаме по плоскостта на, така да кажа,… демагогстването, а обективно 
да вземем решение, т.е. да има икономическа обосновка на това наше 
решение. Затова желая точката да не влиза в дневния ред. Поддържам си 
предложението, което направих на комисия: след подробен доклад от 
„Градски транспорт“ да вземем едно мотивирано решение, което да 
кореспондира със обективната истина. Икономическото състояние през 
2017 г., когато сме вземали решение  билетчето да е един лев е било едно. 



„Градски транспорт“ към него момент е плащало около 5 млн.лв. за 
заплати. В момента „Градски транспорт“ плаща над 10 млн.лв., така че 
това се сериозни вреди, които можем да нанесем на нашето общинско 
дружество. Нека да вземем мотивирано, неемоционално решение. Затова 
предлагам точката да не я разглеждаме в момента по същество, а именно 
след един такъв доклад от „Градски транспорт“, тогава да влезе и да се 
обсъди по същество. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Иванов. Господин Златев, заповядайте. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Абсолютно никаква емоция няма в това, което предлагам. Искам 

просто да бъде спазен правовия ред в нашия град. Нямах намерение да 
споменавам, това което се случи на комисията по транспорт, но колегата 
ме провокира. Само да сведа на вниманието на всички общински 
съветници и на цялата общественост, че в решението, което е вписано в 
протокола на комисията, липсват всякакви срокове, което за мен е твърде 
елегантен начин това наше решение да бъде заметено под килима. Аз 
разбирам да бяхме определили някакви срокове и на архитектура, и на 
„Градски транспорт“, и на общинска администрация и т.н., които се 
занимават с тази проблематика, ако бяхме им поставили някакви срокове, 
окей, бих се съгласил с нещо подобно. Но проверете в писмата, които са 
разпратени към съответните дирекции, съответно и „Градски транспорт“ – 
няма никакви срокове. За мен това е умишлено направено, именно с цел да 
се замете този проблем. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Григоров, след това господин Колев. 

Господин Липчев след това. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Колеги, всъщност предложението на господин Златев е да прекратим 

това дискриминационно отношение. Ако за следващата стопанска година 
решим, че цената на билета трябва да бъде 2, 3, 5 лв. или колкото ще е 
толкова, то ще бъде толкова, колкото решим и за всички. В случая става 
въпрос да не проявяваме двоен стандарт. И нищо повече.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Григоров. Доктор Липчев. А, извинявам се, 

господин Колев, заповядайте; след това господин Липчев. 
 
Димитър КОЛЕВ 
В подкрепа на този анализ, който изисква колегата Иванов, понеже 

вероятно има някакви икономически притеснения относно „Градски 



транспорт“, аз бих в допълнение поискал и становище от директора на 
„Градски транспорт“ има ли начин „Градски транспорт“ да кандидатства за 
субсидия от централния бюджет, Министерството на финансите във връзка 
с наредба  № 3/04.04.2005 г.? Ако има такъв вариант, нека се възползваме 
от него. Става въпрос за нерентабилни приходи.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В допълнение към казаното от господин Иванов да разбирам. 

Господин Карбов, заповядайте. А, господин Карбов, господин Липчев 
преди Вас… 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, само… даже ще помоля и вносителят на 

предложението. Неговото предложение беше да се уеднакви цената на 
билетчето. Не става въпрос, по-скоро чисто принципно да вземем решение, 
такова. Нека да се изяснят колегите. Не просто да намаляваме или да 
вдигаме цената. Тя да бъде еднаква, както на всички граждани на града. За 
това той говори. Нека да не се плъзгаме… ако е такова нали… аз поне така 
го разбрах… да. Да коментираме цена на билетче, колко щяла да бъде 
…мисля, че не е такъв дебатът просто.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, доктор Липчев. Господин Карбов, заповядайте. 
 
Димитър КАРБОВ 
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, 

уважаеми гости! Уважаеми господин Златев, не наливайте масло в огъня, 
защото и аз също присъствах на комисията по транспорт и аз също 
гласувах, както гласувахте и Вие, т.е. Вие не гласувахте, защото не сте 
член на комисията, но безспорно предложението, което направихте беше 
подкрепено единодушно от цялата комисия. Така че, не създавайте така да 
се каже илюзията сред нашите съграждани и тук сред присъстващите, че 
има някакво дискриминационно отношение спрямо тези хора, които 
живеят в тези местности. Напротив, ако си спомняте, но няма как да си 
спомняте, защото Вие си тръгнахте и не изчакахте окончателното решение 
на комисията, на следващото заседание на комисията по транспорт ние сме 
поканили така или иначе представители и на „Градски транспорт“, с които 
искаме да изкоментираме този въпрос. Така че съветниците са, бих казал, 
изключително заинтересовани този въпрос да бъде решен и то да бъде 
решен в полза и на двете страни. И от една страна на гражданите, и от 
друга страна на „Градски транспорт“. Но съгласете се, че без „Градски 
транспорт“ няма как да вземем решение. Така че, аз се надявам на 
следващото заседание, което ще бъде през следващия месец, когато дойдат 
представителите на „Градски транспорт“ да се ангажират и със съответни 
срокове. Благодаря за вниманието. 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Господин Златев, след това господин Трифонов. 

Господин Златев. Да, първо казах господин Златев. И след това Христо 
Атанасов. Господин Златев, заповядайте. 

 
Светлан ЗЛАТЕВ 
Легитимно решение може да вземе единствено и само принципалът, 

а принципалът сме всички ние, общинските съветници. Като се има 
предвид колко често заседават комисиите в Общински съвет - Варна и по-
специално комисията, която господин Карбов да речем или господин 
Джиков водят - може би на 4-5 месеца веднъж, нека гражданите сами да си 
дадат ясен отговор кога биха очаквали подобно адекватно решение. Така 
че аз мисля, че органът е сесията и Общинският съвет, който може да вземе 
подобно решение, а не комисиите. Тръгнал съм си, защото нямам право на 
глас, затова съм си тръгнал. Така че Общинският съвет е този, който 
решава, а не „Градски транспорт“.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… не мога да се съглася с Вас. 
 
Светлан ЗЛАТЕВ 
…и  аз още веднъж казвам, нека да се провери в протокола и в 

писмата, които са разпратени има ли такива срокове и ако изходим от това, 
че комисията ще заседава може би май или юни отново, съответно сесията 
може да бъде и октомври догодина, така че гражданите нека сами да си 
направят сметка. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Златев. Реплика от господин Карбов, след което 

господин Трифонов. 
 
Димитър КАРБОВ 
Уважаеми господин Златев, нима тези аплодисменти са плод на 

нещо, което сте сътворили преди началото на сесията? Защото същите тези 
хора бяха присъстващи и по време на комисията и тогава не реагираха 
така, а господин Златев дори взе отношение…, хайде моля ви се… От тази 
страна на залата има и журналисти, които присъстваха и които бяха 
свидетели как се разви изобщо цялата комисия от началото до края. Така 
че основният въпрос не  беше и на господин Златев. Имаше и други важни 
въпроси, които касаят наши съграждани и на „Галата“ и в местностите, 
които са в него регион, така че хайде злоупотребявайте с така… как да Ви 
кажа… с доверието на гражданите и с търпението, защото в крайна сметка 
тук сме се събрали не за да се въртим около някои въпроси, които не сте ги 
прецизирали достатъчно, защото Вие също не сложихте, не направихте 



предложението за фиксирането на някакъв срок. Вие направихте само едно 
предложение. Станахте и си заминахте. Т.е. това беше Вашето отношение 
по този въпрос. Благодаря Ви за вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Господин Трифонов, след което господин Атанасов, след 

което господин Гуцанов и след… 
 
Чавдар ТРИФОНОВ 
Господин председател, колеги, предложението на адв. Златев беше 

да вкараме точката в дневния ред. Предлагам….. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…..Това искам и аз да кажа. 
 
Чавдар ТРИФОНОВ 
Предлагам да го подкрепим и да можем по същество да дискутираме,  

за да можем да чуем и гражданите какво мислят. Така че моето 
предложение е прекратяване на дебата и гласуване за вкарване на точката в 
дневния ред. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Предложение за прекратяване на дебата. Процедура има, но преди 

това има заявки за изказване от страна на господин Атанасов и господин 
Гуцанов. Първо господин Атанасов, заповядайте, по реда на постъпването. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз имам само 

един уточняващ въпрос. Предложението, което направи господин г-н 
Златев просто искам да бъде уточнено в коя посока да се уеднаквят 
цените? Всички да станат 1,40 лв. или всички да станат 1 лв. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колега, това е коментар по същество. Господин Гуцанов, 

заповядайте. Моля микрофонът в дясно от мен да… 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, виждам че 

влязохме в такъв дебат за нещо, което е очевидно. В Общинския съвет 
взехме решение преди няколко сесии за „Боровец“, което е идентично с 
това, което се предлага в момента и нека да не влизаме в точка „Дневен 
ред“ по същество на дебата. Аз затова не исках да отговарям на колегите, 
които споменаха „Градски транспорт“ преди малко. Нека да го гласуваме в 
дневния ред и тогава вече да се обсъди. Аз мисля, че е задължително да 
вземем това решение, което е в предложението на господин Златев, но все 



пак с гласуване, това става като решение; но не го отрязвайте още от 
самото начало, колеги от мнозинството. Нека да си влезе в дневния ред и 
да си върви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура за прекратяване на дебатите от господин Трифонов. 

Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 8, предложението за прекратяване на дебатите се приема. 
 
Преминаваме към гласуване на предложението на господин Златев за 

включване на въпросната точка в дневния ред. Режим на гласуване. 
Формулировката е към точка 8 ПК „Транспорт“ да бъде включена за 
разглеждане промяна на цената на билета по отношение на местност 
„Ракитника“. Господин Златев, има питания от колеги как точно е 
формулирано предложението. Режим на гласуване на предложението на 
господин Златев, колеги. Влезте и излезте в системата, явно таблетите са 
заспали. Ако има проблем ще повторим гласуването. 

 
Резултати от гласуването: за – 18; против – 0; въздържали се – 24; 

отсъстващи – 9, предложението не се приема. 
 
Оспорено е гласуването от страна на господин Гуцанов. Режим на 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 16; против – 0; въздържали се – 24; 

отсъстващи – 11, предложението не се приема. 
 
Други предложения за включване на точки в дневния ред? Имате 

думата, колеги. Не виждам. Подлагам на гласуване дневния ред ведно с 
направените изменения в цялост, режим на гласуване. Моля, ако има 
диалог, извън залата може да го проведете. 

 
Общински съвет – Варна прие следния 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

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

бюджет“ относно: 
(1) – актуализация на бюджета на Община Варна за 2017 г. 
(2) – вземане на решение за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на кмета на община Варна да подпише Запис на заповед в 



полза на Министерството на околната среда и водите по Оперативна 
програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г. 

(3) – вземане на решение за предоставяне на финансови средства за 
„Полагане на хоризонтална маркировка“ за обект „Ремонт на път II-29 
Варна – Добрич от км. 3+276 до км. 4+026, в границите на гр. Варна“. 

(4) – даване на съгласие за заемообразно финансиране на допустими 
разходи по проект „Информационна система за управление и наблюдение“ 
по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. 

(5) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по 
Споразумение между Агенцията за социално подпомагане и район 
„Одесос“, район „Приморски“, район „Младост“, район „Аспарухово“ и 
район „Владислав Варненчик“ при община Варна. 

(6) – даване на съгласие за участие на община Варна като партньор в 
проект City Changer Cargo Bike, по програма Хоризонт 2020 г. и за 
заемообразно финансиране. 

(7) – даване на съгласие за финансово подпомагане Спортно 
училище „Георги Бенковски“. 

(8) – даване на съгласие за формиране на паралелки под норматива за 
минимален брой ученици. 

(9) – определяне на дивидент за 2017 г. (дължим от печалбите за 2016 
г.) на общинските търговските дружества.   

(10) – отпускане на финансови средства на община Бургас и община 
Камено за възстановяване на щетите и за подпомагане на пострадалите от 
наводнението. 

(11) – опрощаване на неплатени такси на Домашен социален 
патронаж –Варна за 2016 г. 

(12) – изменение на Приложение 21 „Списък на длъжностите и на 
лицата, които имат право на транспортни разходи“ към бюджета на 
Община Варна за 2017 г., в частта на дирекция „Здравеопазване“. 

(13) – увеличаване на числеността на персонала в Комплекс за 
социални услуги за деца и младежи – Варна.   

(14) – одобряване промени в общата численост и структура на 
общинската администрация на район „Приморски“, район „Владислав 
Варненчик“ и район „Младост“ при община Варна. 

(15) – вземане на решение за започване на процедура за 
освобождаване на събрани средства с цел разходването им за 
предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци на 
територията на Община Варна. 

(16) – изменение на решение № 720-2(20)/26,27.07.2017 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(17) – отпускане на финансови средства на ДКЦ „Св. Иван Рилски – 
Аспарухово – Варна“ ЕООД. 

(18) – даване на съгласие за закупуване и даряване на зимни якета за 
деца настанени в социални домове на територията на Община Варна. 

 



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

(1) – актуализиране на списъка на средищните училища в Община 
Варна за учебната 2017/2018 г. 

(2) – присъждане на Годишни поименни награди на община Варна за 
студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати високи 
резултати.   

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

 (4) – приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците в община Варна (2017 - 2019 г.). 

 
4. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Социални 

дейности и жилищна политика“ относно: 
(1)  ̶  даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонални пенсии на деца.  
(2) – приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги 

за 2018 г. на Община Варна. 
(3) – даване на съгласие за промяна на адресите за предоставяне на 

социални услуги на: Дом за стари хора „Гергана“, Дом за пълнолетни 
лица с физически увреждания и Дом за стари хора. 

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

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

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

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

изследвания по асистирана репродукция.  
(3) – даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура 

на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД. 

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

духовно развитие“ относно: 
(1) – именуване на улици, находящи се в со „Летището“, с. Звездица, 

Община Варна. 
(2) – именуване на улица,  находяща се в промишлена зона 

„Планова“, гр. Варна. 
(3) – преименуване на улица,  находяща се в со „Добрева чешма“, гр. 

Варна. 



(4) – определяне на нови срокове за кандидатстване на първа и втора 
програмна сесия на фонд „Култура”.    

(5) – избор на временни членове на Експертния съвет към фонд 
„Култура”. 

 
7. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Младежки 

дейности и спорт“ относно: 
(1) – приемане на Стратегия за развитие на физическото възпитание 

и спорта на територията на Община Варна за периода 2018-2022 година. 
 
8. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Транспорт“ 

относно: 
(1) –  включване на автобусна линия № 409 към транспортната схема 

на Община Варна. 
(2) – определяне на автогара, обслужваща автобусните линии от 

републиканската и областната  транспортни схеми. 
 

9. Разглеждане на предложения за решения от ПК „Собственост и 
стопанство“ относно: 

(1) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на имоти-частна общинска 
собственост, находящи се в община Варна: 

- с. Казашко, ул. „Липа“ № 2. 
- с. Казашко, ул. „Липа“ № 4. 
- с. Каменар, УПИ I. 
- с. Каменар, УПИ XXII-452. 
- с. Каменар, УПИ  VI-428, 430. 
- с. Каменар, УПИ  VIII. 
- с. Каменар, УПИ  IX-509. 
- с. Каменар, УПИ  VII-508. 
- с. Звездица, ул. „Вега“ № 31. 
- с. Звездица, ул. „Вега“ № 29. 
- с. Тополи, ПИ 72709.501.801. 
- со „Акчелар“, ПИ 10135.2522.1134. 
- гр. Варна, ул. „1-ва“, ПИ 10135.2564.1700. 
- гр. Варна, ул. „Дубровник“ № 58А. 
- гр. Варна, ул. „Георги Минков“ № 18. 
- гр. Варна, кк „Чайка“, ПИ 10135.2573.818. 
- с. Тополи, ул. „Мита Генова Стойкова“, ПИ 72709.501.931. 
- кв. „Свети Никола“, ПИ 10135.2526.1509. 
- гр. Варна, ул. „Георги Василев Атанасов“ № 5. 
- гр. Варна, ул. „Бяла черква“ № 9. 
(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

съсобственост върху имоти, находящи се в гр. Варна: 
- р-н „Младост“, ПИ 10135.3516.187. 



- ул. „Банат“ № 35. 
- вз „Траката“, ул. „13-та“ № 8. 
- ул. „Александър Дякович“ № 24. 
- со „Ален мак“, ПИ 10135.2515.3951. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.489. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.2990. 
- ул. „Проф. д-р Ванко Ванков“ № 22. 
- жк „Бриз-юг“, ПИ: 10135.2563.1841, 10135.2563.1935, 

10135.2563.1933. 
- со „Боровец-север“, ПИ 10135.5401.696. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 

10135.2517.4610. 
- со „Сотира“, ПИ с 10135.2508.1467. 
- ул. „Железни врата“ № 42. 
- со „Прибой“, ПИ 10135.5549.2403. 
- ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ № 40. 
- ул. „Петко Ю.Тодоров“ № 55. 
- кк „Чайка“, ПИ с 10135.2571.4677. 
- ул. „Антон Страшимиров“ № 17. 
- ул.“Дрин“ № 57-59. 
- ул. „Подполковник Калитин“, ПИ 10135.2554.570. 
- со „Пчелина“, ПИ 10135.3506.790. 
- со „Сотира“, ПИ 10135.2508.1478. 
(3) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имоти 

– частна общинска собственост, на собственици на законно построени 
сгради, находящи се в: 

- с. Каменар, ул. „Люляк“ № 7-9. 
- с. Каменар, ул. „Невен“ № 7А-7Б. 
- с. Каменар, ул. „Липа“ № 3-5. 
- гр.Варна, ул. „Петко Напетов“ № 54. 
- гр. Варна, ул. „Тракия“ № 61. 
- гр. Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 129. 
- гр. Варна, ул. „Тунджа“ № 21А. 
- гр. Варна, ул. „Овеч“ № 21. 
- гр. Варна, ул. „Крайбрежна“ № 43. 
- гр. Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 139. 
(4) – предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи 

се в гр. Варна: 
- жк „Чайка“ бл. 50 – партерен етаж, в полза на Център за подкрепа 

за личностно развитие – Логопедичен център – Варна. 
-  ул. „Юрий Венелин“ № 5, в полза на Детска градина № 5 

„Слънчо“. 
- ул. „Никола Михайловски“ № 1, вх. 1, ет. 1, в полза на Детска 

градина № 13 „Мир“. 



- бул. „Ген. Колев“ № 92 и местност „Планова“, в полза на Общинско 
предприятие „Инвестиционна политика“, Община Варна. 

- бул.“Владислав Варненчик“ бл. 48, ет. 1, в полза на район 
„Младост“, Община Варна. 

- бул. „Цар Освободител“ № 100, в полза на Районен център по 
трансфузионна хематология гр.Варна. 

-  ул. „Алеко Константинов“ № 2, в полза на Висш съдебен съвет. 
(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост за 2017 г.” и учредяване на безвъзмездно 
право на ползване върху имоти, находящи се в гр. Варна: 

-  в полза на Дирекция „Социални дейности“ при Община Варна, във 
връзка с дейността на пенсионерските клубове на територията на Община 
Варна. 

- бул. „Владислав Варненчик“ № 141, в полза на Фондация „Радост 
за нашите деца“. 

- ул. „Мур“ № 2, в полза на Сдружение „Младежка инициатива за 
устойчиво развитие“ и Сдружение „Съучастие“. 

- с. Звездица, местност „Орехчето“, ПИ 30497.38.15, за настаняване 
на временен пчелин. 

(6) – учредяване на възмездно право на ползване върху имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Драгоман“ № 14, в полза на Сдружение 
„Асоциация на българите по света“. 

(7) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 17, ал. 2 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имоти, находящи се в Община Варна: 

- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 
10135.2517.4759, 10135.2517.1550, 10135.2517.9506, 10135.2517.1549. 

- со „Ален мак“, ПИ 10135.2515.9588, 10135.2515.9593, 
10135.2515.1187. 

- жк „Изгрев“, ПИ 10135.2552.1818, ПИ 10135.2552.2768. 
(8) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 

предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имоти, находящи се в Община Варна: 

- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.3608, 10135.5403.9664. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5404.1608, 10135.5404.9753. 
- гр. Варна, кв. „Виница“, ПИ 10135.2575.713, 10135.2575.1511. 
- гр. Варна, Западна промишлена зона, ПИ 10135.4510.748. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5401.5, ПИ 10135.5403.4786. 
(9) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 

окончателен договор за прехвърляне право на собственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, 
ПИ 10135.2516.9510. 

(10) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.”  и одобряване на 



пазарна оценка във връзка с учредяване право на пристрояване върху имот, 
находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.208. 

 (11) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.” и даване на 
съгласие за провеждане на процедура за придобиване безвъзмездно в 
собственост на Община Варна на недвижими имоти – държавна 
собственост, находящи се в гр. Варна: 

- бул. „Генерал Колев“ № 17 и ул. „Дрин“ № 31. 
- бул. „Христо Смирненски“, ПИ 10135.3516.147.  
- ул. „Преслав“ № 22. 
- ул. „Струга“ № 111. 
(12) – допълване на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г.”, и даване на 
съгласие за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за 
управление на Община Варна на част от имот - държавна собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 26. 

(13) –  предоставяне на право на ползване, безвъзмездно, на имот – 
публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Барутен 
погреб“, представляващ „защитно съоръжение“ в полза на Сдружение с 
нестопанска цел за обществено-полезна дейност „Варна – Европейска 
младежка столица“. 

(14) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г.” и провеждане на 
публичен търг за отдаване под наем на 1 кв.м. от ПИ 10135.2562.82, 
находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, за поставяне на „вендинг машини“. 

(15) – отмяна на решение №197-6-1(7)/20.04.2016 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(16) – прекратяване на договор №Д15001170ВН/14.07.2015г., 
сключен между Община Варна и „Изток Инвест 96“ ООД. 

(17) –  даване на съгласие за подготвяне на процедура за продажба на 
материали от отчуждени сгради. 

(18) –  даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД. 

(19) – даване на съгласие за учредяване на акционерно дружество с 
общинско имущество с наименование „Индустриално-технологичен 
парк Варна“.  

(20) – одобряване на текст за изменение и допълнение на 
Споразумение за партньорство по проект „Прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в административни сгради – сградата на 
ОДМВР – Варна“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.„ и 
упълномощаване кмета на Община Варна да подпише допълнително 
Споразумение.  

(21) – даване на съгласие за разполагане на рекламно-
информационни елементи на територията на Централен гробищен           



парк „Варна“ и Гробищен парк „Запад“ село Тополи, които да се използват 
само за реклама на „Обреди“ ЕООД. 

 
10. Упълномощаване на представителя на Община Варна за участие 

в обявеното извънредно Общо събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, насрочено за 05.12.2017 
г. 

 
11. Упълномощаване на представителя на Община Варна да участва 

в Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в област с административен 
център Варна, насрочено на 18.12.2017 г. 

 
12. Разглеждане на отчет от Председателя на Общински съвет – 

Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 
01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.  

 
13. Промяна на решения на Общински съвет – Варна, касаещи 

състава на Комисията за приватизация и следприватизационен 
контрол към Общински съвет – Варна.  

 
14. Изслушване на Доклад от представителя на Община Варна – 

Христо Атанасов Атанасов от участието му в Общото събрание на 
съдружниците на „Варна Ефкон” ООД.  

 
15. Освобождаване и избор на членове на управителни, контролни 

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

 
16. Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински съвет – 

Варна. 
 
17. Дискусия с гражданите. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
За протокола: Светлан Златев – „за“.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, преминаваме към точка първа от дневния ред. 

  



І. 

По точка първа от дневния ред: 
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. Господин Григоров, заповядайте. Много странно ме 

погледнахте, затова… Има достатъчно присъстващи представители на 
общинската администрация и зам.-кметове… 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Следващия път ще си донеса портрета на кмета и една кукла с негов 

образ, защото така безадресно аз не мога да задам питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… по същество. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Направих портрет, ама викам „хайде, днеска ще дойде“. Абе, 

господин Балабанов, преди повече от месец господин Цветанов така 
критикуваше кмета на Хасково, че си пуснал един ден отпуск и нямало да 
може да присъства на сесия. Гледам, питам колегите по другите общини 
присъства ли кмет на сесиите? Присъства. Нашият даже не можем да му 
видим очите. Имаме ли питания или нямаме? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това, което казвате не е вярно. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Е, как да не е вярно? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е вярно. Господи Григоров, ако имате въпроси… 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Имам въпроси. Да. Имам въпроси. Така. Към кой да го задам? 

Ясно… От известно време сред варненската общественост се породи 
безпокойство във връзка с инвестиционен проект, който предвижда 
изграждането на 18-етажна жилищна сграда на паркинга на хотел „Одесос“ 
- това е на ъгъла с бул. „Приморски“ до Морската градина. Притесненията 
на нашите съграждани са следните: съгласно ОУП на гр. Варна в тази 
територия, а именно в старата градска част, може да бъде извършвано 
ниско строителство при определени архитектурни параметри. 
Изграждането на такъв тип сграда по никакъв начин не кореспондира със 
заобикалящата градска среда, която по своето същество е историческата 



част на стара Варна. Построяването на тази сграда на това място не може 
да бъде обезпечавана и в комуникационно отношение и ще доведе до 
допълнително натоварване на трафика на бул. „Приморски“, който и без 
това е изключително интензивен и с ежедневни задръствания. Във връзка с 
това, моля да ми отговорите на следния въпрос: Запознат ли сте с 
инвестиционните намерения, и ако е така, какво е Вашето становище и 
виждане за неговото реализиране? В заключение искам да отбележа, че 
обществеността на гр. Варна е готова да даде сериозен отпор на всички 
действия от страна на общинската администрация, които биха довели до 
реализирането на този проект. Ей тук ще Ви го оставя, да му го дадете на 
господин Кмета. 

 Следващият ми въпрос е свързан /за пореден път го задавам и 
надявам се този път да получа отговор/, това е относно критичното 
състояние и управлението на ДКЦ „Чайка“. Независимо от многократните 
ми питания, свързани с функционирането и управлението на ДКЦ „Чайка“, 
до този момент нямам отговор на поставените въпроси, затова си 
позволявам да ги задам отново. ДКЦ „Чайка“ се намира в тежко финансово 
състояние, което е видно от одитен доклад за 2016 г. и доклад на 
назначения контрольор на дружеството. Цитирам, „финансово състояние, 
Собствен капитал на дружеството е на минус 245 000 лв., което значи че 
практически е декапитализирано и то трябва да бъде обявено в 
несъстоятелност. Задълженията са 665 000 лв., от които 329 000 лв. са 
осигурителни задължения към НОИ, здравни вноски и т.н. Тези 
задължения се натрупват всяка година и датират от преди  три-четири 
години. А като собственик на фирми, нямам така… просто не ми се е 
случвало, ако просроча към НАП с повече от един месец със свое 
задължение или към НОИ, да не ми дойде напомнително писмо за 
запориране на сметки, за запориране на активи и т.н. Не знам какво правят 
съответните институции, че все още търпят това нещо. Необслужвани 
кредити към финансови институти – 40 000 лв. Второ, статутът на 
управителя: д-р Манушева управлява ДКЦ „Чайка“ с договор за възлагане 
на управление на дружеството с общинско участие с решение на 
Общински съвет – Варна № 1303-5 от еди-коя си дата. В това решение от 
31.01.2014 г.  срокът е удължен по решение на Общински съвет и кметът е 
сключил анекс към договора й за управление, който е изтекъл през месец 
април тази година. От месец април тази година тя продължава да 
управлява дружеството независимо, че аз нямам спомен да сме вземали 
становище и решение относно продължаване на нейния трудов договор и 
т.н. Та въпросът ми е такъв: Какви са намеренията за оздравяване на ДКЦ 
„Чайка“? Какво е основанието д-р Манушева да продължава да бъде 
управител на дружеството при наличието на цитираните по-горе факти за 
финансовото му състояние, както и фактът, че нейният трудов договор е 
изтекъл преди осем месеца? Тук съм представил протоколи от Общото 
събрание и т.н. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Григоров, този въпрос е в компетенциите изцяло на и само 

на Общински съвет - Варна. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Ами хайде, вземете инициатива като председател на Общински 

съвет. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Защо не направите едно предложение днес за включване, то и утре 

може… 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Защото няма да вдигнете химикалката, може да го отхвърлите. Знам 

ли? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Напротив. Тествайте системата. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Ще тествам системата. Искам да оставя все пак тук въпросите, 

нали… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Ще Ви помоля само да ги подпишете в случай, че разбира се са 

писмени. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
… писмени са, нали ги зададох сега … И само да напомня, че преди 

седем месеца зададох питане относно нередности при изпълнение на 
обществената поръчка по сметопочистването. До ден днешен нямам 
отговор. Надявам се да не е необходимо да занимавам компетентните 
институции, отново. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Колегата Атанасов е направил заявка. Колегата Боев 

след това. Господин Гуцанов. Колеги, моля заявките през таблетите да ги 
правите. Аз, разбира се, ще дам думата. Господин Атанасов, заповядайте… 
ето господин Григоров Ви изяде едната минута… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми 

заместник-кметове и районни кметове, въпросът ми е следния и той е 
пореден път зададен. Моля кметът и администрацията да ми отговорят на 
зададените въпроси, спазвайки членовете на ЗМСМА и Правилника, 



защото вече се събраха около 17. Повече от година чакам отговора на тези 
въпроси. Ще помоля да ми бъде отговорено в най-кратки срокове.  

Вторият ми въпрос е: Въпреки разговорите и с кмета от моя страна, 
по отношение на незаконосъобразната заповед /по отношение на втори 
микрорайон е тази забрана/, излезе окончателното решение на съда, като 
той отмени тази заповед. Молбата ми е оттук нататък просто при 
вземането на тези решения да се спазва и да се гледа буквата на закона, да 
не вземаме емоционални решения и в крайна сметка да се вслушваме в 
гласа на колегите, които много точно и ясно определиха, че тази забрана 
ще бъде свалена и както и други, които най-вероятно ще бъдат издадени 
или има идея да бъдат издадени.  

И последният ми въпрос е свързан с това, че молбата ми към 
заместник-кметовете, към които също съм отправил писмени запитвания в 
сроковете, да бъдат отговорено на всички тях, защото от тук нататък 
работата ми и като съветник, и моята, и на колегите зависи от тези 
отговори и от там нататък, разбира се и за вземанията на решения от наша 
страна в зала. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Господин Боев. Господин Гуцанов, поддържате ли 

заявката? Или господин Чапаров? Не. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, заместник-

кметове, уважаеми съграждани, първият ми въпрос е свързан с 
функционирането на, т.нар. инвалидни платформи, които се намират в 
подлезите на община Варна. Питането ми идва като реакция на срещите ми 
с граждани. Тези въпроси бяха поставени още в началото на лятото на тази 
година. Преди по-малко от месец направих лично инспекция на три такива 
платформи. Едната на подлеза, която е до ВИНС в посока Морска градина, 
втората на подлеза под НАП, третата може би на един от най-натоварените 
подлези, пред Районния съд. Нито една от тези три платформи не 
работеше. Така че в резюме питането ми е Община Варна ли отговаря 
пряко и директно за тази дейност или тя е възложена на частна фирма, 
дейността… ако е така коя е частната фирма? И разбира се, най-важният 
въпрос кога ще бъде възобновена дейността на тези платформи?  

Второто ми питане е свързано с наши съграждани, които живеят на 
територията на спирка „Изгрев“. Спирка „Изгрев“, уважаеми колеги, е тази 
която е след дървеният мост в посока „Златни Пясъци“. За да може да се 
пресече улицата от единия до другия край, или да си напазарят съответно 
хората от единствения работещ магазин там „Аглая“, трябва да се мине 
през едно съвсем малко пространство направено в парапета между двете 
платна. Поредица от нещастни случаи, като последният беше в началото на 
лятото, възрастна жена беше блъсната директно на пешеходната пътека. 
Това идва да покаже, че практически е необезопасено мястото и 



конкретното ми питане към администрацията е какво се възнамерява да се 
прави в този случай? Дали легнали полицаи, дали светофар за пешеходци, 
но в сегашният момент обезопасяването не отговаря на нуждите на хората, 
които живеят там. Между другото, сега в момента се извършва 
рехабилитация на пътя от кръговото на „Миньор“ чак до кръговото на 
„Аладжата“, така че  може да се използва този случай да се обезопаси този 
маршрут. Подходът от и към сп. „Изгрев“. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, господин Боев. Господин Чапаров, заявка бяхте 

направили; след това господин Гуцанов. 
 
Божидар ЧАПАРОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, дами и господа 

заместник-кметове, в разгара на летния туристически сезон целият свят 
стана свидетел на един ужасяващ терористичен акт, който бе извършен в 
Барселона, когато лекотоварен автомобил нахлу в пешеходната зона на 
града и предизвика множество жертви на жители и на туристи на града. 
Само преди няколко седмици подобен атентат в САЩ, знаете 
тежкотоварен автомобил нахлу във велосипедната алея и отново 
предизвика смъртта на десетки велосипедисти. Защо правя тази релация. 
Варна е туристическа дестинация. Става все по-атрактивна за 
чуждестранни туристи, за местни туристи, но по стечение на 
обстоятелствата така е устроена транспортната схема, че т.нар. „Ларго“, 
което е така гордостта на един бивш кмет, който нашите съграждани 
изпратиха подобаващо, той е естествено продължение на автомобилния 
поток на бул. „Сливница“. Пешеходната зона на „Княз Борис“ е естествено 
продължение на автомобилния поток на същия булевард, идващ от „Златни 
пясъци“. Централният площад на града, където не само на Деня на Варна, а 
по принцип се събира голямо множество от хора е естествено продължение 
на автомобилния поток на бул. „Владислав“. Въпросът ми конкретно е 
предвижда ли общинската администрация, понеже го няма кмета, да 
обезопаси тези подходи? Кога го вижда да стане това, защото към момента 
/не знам дали сте обръщали внимание/, абсолютно несериозно са 
обезопасени тези с едни такива бетонни топки и на последно място, но не 
по важност, разбира се как вижда Общината едно такова решение, защото 
лично на мен като гражданин не ми се иска там да видя бетонови кубове 
или бетонови пирамиди. По-скоро, ако мога да си позволя да дам и съвет, 
трябва да се мисли нещо, което архитектурно да се вписва в тази градска 
част. Благодаря Ви, колеги. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Чапаров. Господин Гуцанов, заповядайте. 
 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, 

уважаеми заместник-кметове на община Варна, 
 Първият ми въпрос е, че наблюдавам в последно време сериозно 

увеличаване на щата на служителите, които работят в Общинския съвет. 
Спомням си преди години колко бяха. В момента самият аз не мога да ги 
преброя. Интересно, след като преминаваме на електронен 
документооборот, след като говорим за съкращаване на администрацията, 
кое налага увеличаването на щата и на бройките? И не само за Общинския 
съвет. Аз моля да се даде отговор с колко през последните 5 години са 
нараснали щата в администрацията на голяма Община, в петте районни 
кметства и в Общинския съвет? Гледам, че само за актуализацията на 
бюджета, който след малко ще бъде гледан в Общинския съвет от 107 млн. 
на 111 млн. са отишли заплати, осигуровки и всичко, което е по този 
параграф, което е с 5% увеличение. Говорим за съкращаване, а 
същевременно увеличаванията са очевидни. Затова моля писмено да се 
даде отговор какво се е случило през тези пет години в петте районни 
кметства, в администрацията и в общинския съвет? Как нарастват? Защо? 
И кое е наложило това увеличаване на администрацията?  

Вторият ми въпрос е свързан с „Градски транспорт“. Независимо, че 
стана традиция да не се дава отговор за това дружество. Виждам, че отново 
ще се гледа заем, който ще бъде теглен, свързан с втора фаза на 
„Интегриран градски транспорт“. Аз моля госпожа Биляна Янкова да даде 
този отговор, /мисля, че така беше името й/, ако греша съжалявам за моята 
неточност. Завърши ли „Интегриран градски транспорт“ или не е 
завършил? Защото виждаме, че билетната система се тества… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… за фаза едно ли говорите… 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
…колко работи или колко не работи. Виждаме, че не работят и 

таблата. Имаме ли наказания по първата част или нямаме наказания? Кое 
налага тегленето на втори евентуален заем за  „Интегриран градски 
транспорт“? Нека най-накрая да стане ясно какво се случва там. Мисля, че 
това беше най-големият заем, който ни беше предоставен и то 
безвъзмезден. И в крайна  сметка той остана в неизвестност изпълнен ли е, 
до колко, как, качествено ли е и какво се случва с „Градски транспорт“? И 
на следващо място аз моля най-накрая да се даде отговор колко са 
реалните загуби, ако има такива, на „Градски транспорт“? Към кого са те и 
какво е реалното финансово състояние на това дружество, защото мисля, 
че такова подпомагане от страна на държавата, от страна на Общината, на 
Общинския съвет е нямало никога през годините на община Варна и 
мисля, че е редно и Общински съвет, и варненци да знаем какво стана с 
целия проект за „Интегриран градски транспорт“ и как продължава от тук 



нататък и кое налага следващите действия? Но моля, този път да бъде 
писмено, ясно и точно, а не както се прави през последната, може би около 
година, в неясност и заблуда /няма да е точната дума/, забулване какво 
точно става в „Градски транспорт“. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на господин Гуцанов. Други заявки за питания, колеги? Не 

виждам. Заявки за питания … а, господин Вичев, извинявам се. Преди това 
само да кажа, за вдигащите ръка. Заявки за питания и отговори на питания 
имат право да правят само общинските съветници. В точка „Дискусия с 
граждани“ се отправят всички останали питания, които са извън дневния 
ред, ако имате искане по съответна точка по дневния ред няма никаква 
пречка в самата точка да се коментира. Господин Вичев, заповядайте. 

 
Януарий ВИЧЕВ 
Имам един въпрос, като допълнение. Става въпрос пак за този 

прословутия „Интегриран градски транспорт“. В интерес на истината 
няколко дена нарочно ползвам градския транспорт и наистина се 
сблъсквам с наистина фрапиращи неща. Почти нищо не работи от проекта. 
Никъде няма информация, …кои на всяка спирка… аз не знам сега кой е 
ангажиран да постави информационните табла на спирките. Това, че има 
електронни табла, те не работят поначало, няма ги навсякъде, те са само на 
по-определени така места и един човек, един гражданин на Варна или един 
гост на Варна не може да разбере на спирката кои автобуси вървят. Имаше 
навремето едни стари черни табели, които вече ги няма. Така че, някой 
трябва да помисли, не знам по каква е програмата, дали по „Интегриран 
градски транспорт“ или самата Общината трябва да го направи това, да се 
поставят тези информационни табла на спирките. Това просто в момента е 
под всякаква критика. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Липчев, заповядайте. Отново повтарям: 

заявки  за изказвания от страна на граждани ще дам възможност в точка 
последна да бъдат направени, ако са извън точките от дневния ред. Ако са 
по точки от дневния ред, в съответната точка ще дам възможност на всеки 
един да се изкаже, който желае, разбира се. 

 
Петър ЛИПЧЕВ 
Понеже стана дума за „Градски транспорт“, и аз имам един въпрос 

конкретен. Каква е  /писмено предполагам, че ще ми се отговори/, цената 
на която „Градски транспорт“ купува евродизела и евентуално каква е 
цената на 1 кг. Метан, на която зарежда? И само тук искам да 
изкоментирам  нещо, господин председател. Бях задал два въпроса, които 
са зададени на 27.07.2017 г., отговорът е на 29.11.2017 г. Предполагам… 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
От мен ли?  
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Да. От Вас. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отговор от мен? 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Ами от Вас идва. Както и да е. Става въпрос за администрацията. 

Може би администрацията , или към Вас. Мисля, че срокът за отговор 
беше месец или до следващата сесия, ако не се лъжа…. Защото колегите 
коментират, че не са получавали отговор в срока, нали….. ако има такъв 
ангажимент или няма го по правилник, срокът за получаване на 
отговорите, които се задават. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
По правилник срокът за получаване  е  следващата сесия. Не по-

късно от следващата сесия. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Ами в такъв случай към администрацията … нека да се коригира 

това нещо, защото това е безобразие. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, доктор Липчев. Не виждам други питания. Преминаваме 

към втора точка от дневния ред, финанси и бюджет. Господин Иванов… 
да, дискусията включва и въпроси, господин Марков. Няма никаква пречка 
да поставите и въпроси в точката. Ще Ви дам възможност. Господин 
Марков,  не казвам, че няма да Ви дам възможност. Ще Ви дам 
възможност. Да, да, разбира се, и към мен питане. И към мен питане, няма 
проблем. Ще Ви дам тази възможност. Да, в тази точка „Дискусия с 
гражданите“. Няма да влизам в диалогов режим… Господин Иванов, 
заповядайте. Не отнемам ничии права. Казвам, ще Ви дам възможност в 
точката, много Ви моля. 

 
Преминаваме към втора точка от дневния ред. 
 

  



ІI. 
 

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

„Финанси и бюджет“ относно: 
(1) – актуализация на бюджета на Община Варна за 2017 г. 
(2) – вземане на решение за поемане на общински дълг и 

упълномощаване на кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед 
в полза на Министерството на околната среда и водите по Оперативна 
програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г. 

(3) – вземане на решение за предоставяне на финансови средства за 
„Полагане на хоризонтална маркировка“ за обект „Ремонт на път II-29 
Варна – Добрич от км. 3+276 до км. 4+026, в границите на гр. Варна“. 

(4) – даване на съгласие за заемообразно финансиране на допустими 
разходи по проект „Информационна система за управление и 
наблюдение“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. 

(5) – даване на съгласие за заемообразно финансиране по 
Споразумение между Агенцията за социално подпомагане и район 
„Одесос“, район „Приморски“, район „Младост“, район „Аспарухово“ и 
район „Владислав Варненчик“ при Община Варна. 

(6) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в 
проект City Changer Cargo Bike, по програма Хоризонт 2020 г. и за 
заемообразно финансиране. 

(7) – даване на съгласие за финансово подпомагане Спортно 
училище „Георги Бенковски“. 

(8) – даване на съгласие за формиране на паралелки под 
норматива за минимален брой ученици. 

(9) – определяне на дивидент за 2017 г. (дължим от печалбите за 
2016 г.) на общинските търговските дружества.   

(10) – отпускане на финансови средства на Община Бургас и 
Община Камено за възстановяване на щетите и за подпомагане на 
пострадалите от наводнението. 

(11) – опрощаване на неплатени такси на Домашен социален 
патронаж – Варна за 2016 г. 

(12) – изменение на Приложение 21 „Списък на длъжностите и на 
лицата, които имат право на транспортни разходи“ към бюджета на 
Община Варна за 2017 г., в частта на дирекция „Здравеопазване“. 

(13) – увеличаване на числеността на персонала в Комплекс за 
социални услуги за деца и младежи – Варна.   

(14) – одобряване промени в общата численост и структура на 
общинската администрация на район „Приморски“, район „Владислав 
Варненчик“ и район „Младост“ при Община Варна. 

(15) – вземане на решение за започване на процедура за 
освобождаване на събрани средства с цел разходването им за 



предварително третиране и оползотворяване на битовите отпадъци на 
територията на Община Варна. 

(16) – изменение на решение № 720-2(20)/26,27.07.2017 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(17) – отпускане на финансови средства на ДКЦ „Св. Иван Рилски 
– Аспарухово – Варна“ ЕООД. 

(18) – даване на съгласие за закупуване и даряване на зимни якета 
за деца настанени в социални домове на територията на Община Варна. 

 
Докл.: Станислав Иванов – Председател ПК „ФБ“ 

Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми 

господа заместник-кметове, районни кметове, наши съграждани, първа 
точка, а именно, зачитам проекта за решение. 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.124 и чл.125 от Закона за 
публичните финанси и чл. 29 от Наредба за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Варна“ и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №  
РД17022648ВН/20.11.2017 г., Общински съвет – Варна приема 
актуализиран бюджет на Община Варна за 2017 г. в приходна част в 
размер на 348 700 000 лв. и в разходна част в размер на 348 700 000 лв. /по 
актуализирани приложения/, съгласно приложение към настоящото 
решение. 
 

Колеги, знаете заложеният бюджет беше 270 млн., рекорден за 
община Варна. В момента с актуализацията става 348 млн. Това е 
благодарение на Правителството на България и добрата работа между 
местната власт и държавната власт. Актуализацията е в плюс благодарение 
на 85-те милиона, които бяха предоставени за изграждането на бул. 
„Левски“ и пробива при „Сливница“. Мисля, че е чудесно предложение. 

 
Янко СТАНЕВ /председателстващ/ 
Тези, изказвания? господин Гуцанов… 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз моля да се направи нужното представяне, така както сме правили 

винаги, а не просто да се вдигнат ръцете на общинските съветници. 
 
Янко СТАНЕВ 
Ами, ако искате аз да Ви го представя? Ако е по-актуално и защото 

съм общински съветник и бях на представянето. Искате рисунките ли? Не 
можах да разбера. 



Борислав ГУЦАНОВ 
Не. И аз също присъствах, господин Станев. 
 
Янко СТАНЕВ 
Да, знам. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Много добре знаете, че когато се гледа бюджет, актуализация на 

бюджет, това са основните закони и гласувания за годината на Общинския 
съвет. Респективно, когато се приема бюджет на държават,а същото нещо е 
за Народното събрание. Няма как да си вдигнем ръката, без да има 
представяне пред Общинския съвет, независимо че е гледано през 
комисията по финанси и бюджет. Най-малкото, което е, етиката изисква 
такова отношение. 

 
Янко СТАНЕВ 
Добре, разбрах. Вашата теза е, че трябва да представим на останалата 

част от гражданството, т.като ние всички имаме на таблетите, имаме 
информацията и сме я гледали. Понеже няма как да накарам целокупното 
гражданство на Варна  да гласува, ще трябва да се съобразя с моето мнение 
и да попитам общинските съветници искат ли да бъде представено пак 
технологичното представяне на бюджета, т.като актуализацията на 
бюджета не е толкова сложен елемент и аз, доколкото си го спомням, 
имаме 20, 24 параметъра, които са важни и значими за града и които за мое 
голямо удоволствие са само в горна посока. Това е една актуализация 
нагоре, лесна, защото има и една друга актуализация надолу, нали, за която 
не говорим. Госпожа Гърдева. 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Актуализацията на бюджета беше подробно представена на 

финансова комисия. Финансовата комисия е обществено достъпна. 
Общинските съветници присъстваха. Присъстваха граждани. Присъстваха 
медиите. Аз мисля, че да повтаряме едно и също по десет пъти, тези които 
не са разбрали или са нямали интерес да присъстват на финансова 
комисия, няма смисъл. Ние бяхме с Вас, господин Гуцанов, на финансова 
комисия, имаше сериозно представяне. И затова аз смятам, че няма смисъл. 

 
Янко СТАНЕВ 
Има смисъл единствено в това да решим въпроса в лапите на 

демокрацията. С гласуване. Да, заповядайте господин Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Извинявайте, но ако и това се случи в Общинския съвет, това 

наистина вече е пълен абсурд. Вие представяте ли си в Народното 
събрание да не бъде разглеждан актуализация или бюджет на държавата? 



Вие … по какъв път сме тръгнали? Да, най-вероятно и това ще стане. По 
пътя, по който сме тръгнали, най-вероятно и това ще се случи. В момента 
нищо не се иска повече от това да бъде представен актуализацията на 
бюджета на община Варна. И какво лошо има в това да се направи, един 
път; и втори път, кога това нещо някой си е позволявал? Накъде сме 
тръгнали бе, колеги от управляващата коалиция в момента? Аз Ви моля 
наистина да бъде представен. Никой не говори за същината на въпроса, а 
има основни принципи, които не могат да не бъдат спазвани, освен ако 
това не е началото на края на едни процеси, за които всеки един в тази зала 
съм сигурен, че ги иска 89-та година.  

 
Янко СТАНЕВ 
Господин Атанасов иска първо, след това господин Иванов, след… 

това са по реда на заявките, след това и господин Вичев. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги… 
 
Янко СТАНЕВ 
… ако искате да поговорим направо върху актуализацията малко, 

така ще ми бъде по-приятно. Заповядайте, господин Атанасов. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Благодаря. Ще се съглася този път с колегите, които говориха преди 

това, по отношение на елемента, че наистина трябва да се обсъди и то 
подробно, /мисля че, господин Станев Вие сте съгласни с мен/, тази 
актуализация, а не само да се гласува по този начин. Тук не би трябвало… 
моля? Тук не би трябвало въобще да се говори и да се политизира този 
проблем. Той се е разглеждал винаги както в Общински съвет, така и в 
парламента. И затова Ви моля, колеги наистина при актуализацията, при 
приемането на бюджета, тези неща да се разглеждат подробно. Това е 
моето мнение. Благодаря Ви. 

 
Янко СТАНЕВ 
И аз благодаря. Предлагам направо да дадем думата на госпожа 

Господинова да представи кратка анотация за бюджета - за медиите, за 
хората и за нас, тези които искат да послушат още един път хубавите 
параметри на актуализацията, която сме предложили, благодаря. Госпожа 
Господинова, заповядайте.  

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Благодаря. 
 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Спокойно, господин Иванов. Нямало е въпроси на комисия. И тук е 

форум ще… нека да има, кога ще ни се падне 100 млн.да актуализираме 
нагоре… 
 

Стефка ГОСПОДИНОВА 
Актуализираният бюджет на община Варна е разработен в 

съответствие с чл.124 и чл.125 от Закона за публичните финанси и 
Наредбата на Общински съвет, чл.29. Той отразява, хубаво е да се каже, 
извършените служебни и компенсирани промени по бюджета през 
годината, на база на действащите нормативни документи, анализа на 
отчета, който е към деветмесечието и всички предложения на 
разпоредителите с бюджет… 

 
Янко СТАНЕВ 
… моля да не напускат залата представителите на опозицията 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
… Първоначалният бюджет за 2017 г. беше 270 700 000 лв. 

Актуализацията на бюджета се предлага в размер на 348 700 000 лв., или 
имаме ръст от 78 млн. лв. спрямо първоначалния бюджет, в следствие на 
служебни промени във взаимоотношенията с централния бюджет, 
компенсирани промени по бюджета, в следствие приети решения през 
годината на Общински съвет; оптимизиране на разходите на база 
предложенията на ресорните дирекции и разпоредители с бюджет, както и 
на приходите. Или при първоначален бюджет 270 700 000 лв. отчет към 30-
ти септември  154 721 000 лв., актуализиран бюджет 348 700 000 лв. По 
отношение на приходите за имуществени и други данъци, при 
първоначален бюджет 79 700 000 лв., актуализираният бюджет или 
очакваното изпълнение към края на годината е 79 900 000 лв. Неданъчните 
приходи при 69 670 000 лв., 53 250 000 лв. Операции с нефинансови 
активи, което включва продажбите на общинска собственост и 
разпореждането с общинска собственост от 5 750 000 лв. в началото, при 
първоначален бюджет, 5 452 000 лв. с актуализиран бюджет. Бюджетните 
взаимоотношения, ето тук се показва увеличение при актуализацията на 
бюджета  спрямо първоначалния бюджет, или при 92 554 000 лв. при 
първоначален бюджет, при актуализиран бюджет предложението е  
188 694 000 лв. Съответно финансирането на бюджетното салдо при 
23 024 000 лв. при първоначален бюджет, 21 400 000 лв. предложението за 
актуализирания бюджет. Само трансферите между бюджета на Общината 
и централния бюджет е за 204 317 000 лв. като предложение в 
актуализирания бюджет и включват видовете субсидии по Закона за 
публичните финанси и целевите трансфери, както и други трансфери, 
които се извършват от Общината или към Общината и бюджетите и 
средствата за средства от ЕС. Със знак „минус“ 15 623 000 лв. в 



приходната част на бюджета. Съответно, актуализацията при данъчните 
приходи, както казахме от 79 700 000 лв. при първоначален бюджет, 
предложението за актуализация е 79 900 000 лв., или увеличението е общо 
с  200 000 лв. спрямо първоначалния бюджет. Съответно по различни 
видове данъци увеличението основно е от данък при придобиване на 
имущество, или това е данъка при извършването на възмездни сделки, 
прехвърлянията на тези сделки и тук увеличението е близо 2 млн. лв., 
съответно което компенсира другите видове данъци. Операциите с 
нефинансови активи, както казахме, от 5 750 000 лв. при първоначален 
бюджет, очакванията са към края на годината да имаме постъпления или 
реализирани сделки за 5 452 000 лв. В разходната част при балансиран 
бюджет, при първоначален бюджет 270 700 000 лв., актуализираният 
бюджет в разходите е 348 700 000 лв. и съответно от държавни дейности 
122 606 000 лв. Дофинансиране на държавните дейности в актуализирания 
бюджет се предлага 13 570 000 лв. и местни дейности 212 522 000 лв. По 
видове разходи: Заплати и осигурителни вноски от 107 270 000 лв. 
първоначален бюджет разходите в актуализирания бюджет са 111 770 
00  лв. Издръжката от 109 745 000 лв. се намалява в актуализирания 
бюджет 96 118 000 лв. разходи за издръжка. Съответно по другите видове 
направления на разходите: Капиталовите разходи от 28 930 000 лв., в 
актуализирания бюджет са 111 171 000 лв. Основно ръста в разходната 
част е в капиталовата програма, както казахме, при взаимоотношенията с 
централния бюджет по повод предоставената субсидия за капиталови 
разходи в размер на 85 000 000 лв. По функции съответно: в разходната 
част при първоначален бюджет във функция „Образование“ от 104 176 000 
лв., актуализирания бюджет на база взаимоотношенията с централния 
бюджет е 112 040 000 лв. като част от основното увеличение във функция 
„Образование“ е в заплати и осигурителни плащания, в резултат на 
предоставените трансфери през годината за това направление. Социално 
осигуряване от 14 156 000 лв., актуализираният бюджет е 16 779 000 лв., 
като съответно имаме нарастване на разходите  в дофинансиране на 
държавни дейности. В жилищно строителство или инженерна 
инфраструктура от 60 480 000 лв. първоначален бюджет, нарастването е на 
141 871 000 лв., като тук отново се отразява в тази функция, 
предоставената субсидия от държавния бюджет за капиталови разходи. 
Съответно как са представени увеличенията на средства по функциите с 
актуализация на бюджета: основно в „Отбрана и сигурност“ увеличението 
е с получени средства от централния бюджет в размер на 281 467 лв. за 
изплащане на неотложни разходи, извършени по време на бедствието през 
2016 г., аварийни и възстановителни работи по разчистване на пътни и 
улични настилки в с. Звездица и Тополи и възстановителните работи в с. 
Константиново. Във функция „Образование“ актуализацията е в 
увеличение в размер на 7 864 000 лв. и тя отразява точно това, за което 
казах по-горе – служебно извършените корекции от централния бюджет и 
съответно има и оптимизиране на разходите, като очаквано изпълнение 



към края на годината по отделните дейности във функцията. Тук са 
включени и решенията на Общински съвет за тази функция през годината. 
Тук са включени финансирането на маломерните паралелки, средствата за 
дофинансиране на две групи с 60 деца в ДГ „Мир“, получени средства по 
проекти и др. Във функция „Социално осигуряване и подпомагане“ 
актуализираният бюджет е увеличен с 2 623 000 лв. спрямо първоначалния 
бюджет. Отново имаме получени и субсидии и трансфери от централния 
бюджет през годината, като основно тук са получените трансфери като 
средства за компенсации за безплатните пътувания. Имаме увеличаване и 
на средствата и за дофинансиране на социалните услуги, държавните 
дейности… дофинансирането на тези услуги, които са с държавно- 
делегирани стандарти, или в размер на 313 448 лв. за приоритетни разходи 
до края на годината, като очаквано изпълнение в социалните дейности. 
Както казахме, във функция „БКС Инженерна инфраструктура“, 
актуализацията е в резултат на получените 85 000 000 лв. за изграждане на 
бул. „Левски“ и за изграждане на пробива на бул. „Сливница“. Само за 
капиталова програма вече казахме при първоначален бюджет  28 930 000 
лв. актуализираният бюджет е 111 711 000 лв. Това са финансовите 
параметри по актуализацията на бюджета, като в комисия беше 
представена информация  за отчета към 30-ти септември, т.като един от, 
както казах в началото, елементи които се вземат при актуализация на 
бюджета и при нейното разработване, това е достигнатите цифри по 
изпълнението на бюджета към 30.09. На комисията бяха представени и по-
важните обекти, които са обекти от първоначалния бюджет, с решение на 
Общински съвет. Благодаря за вниманието. 

 
Янко СТАНЕВ 
И аз благодаря на госпожа Господинова. Колеги, не направихме това 

експозе само заради 16-те, 18-те гости в залата, а заради онези 16 000 -
25 000 пред телевизорите. Заповядайте, първо…хайде давайте, понеже 
вдигна ръка. Григор.. господин Григоров. Системата сега ще я прочета… 
Господин Атанасов, господин Иванов, господин Вичев са от предния път. 
Господин Гуцанов, аз щях просто да се учудя …. нали… 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Искам само да попитам в глава „Неданъчни приходи“, „приходи и 

доходи от собственост“, а именно продажба на стоки и услуги, в бюджета 
са приети приходи за … в размер на 21 700 000 лв. В актуализирания 
бюджет тази сума е намалена на 3 900 000 лв., т.е. с около 18 млн. 
Въпросът ми е такъв, какво е включено в тази статия „продажба на стоки и 
услуги“? И на какво се дължи това намаление на приходите в размер на 18 
млн.? 

 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Госпожа Господинова, Вие ли ще отговорите или аз? Не, 

защото веднага господин Гуцанов ще каже, че нямам право да отговарям 
от името на администрацията… ама този въпрос го разисквахме…, 
имате…ето … свобода. Да не би да ми поискате оставката като на 
господин Главчев… 

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Да, в действителност много лесно се забелязва това различие от 

първоначален бюджет точно в това перо по направлението на приходите. 
Тук се включват абсолютно всички приходи, които се реализират  от 
разпоредителите с бюджет, най-вече от общинските предприятия по 
продажба на цени и услуги по Наредбата на Общински съвет за 
приложение 2, където се определят цените на всички услуги по тази 
Наредба. Това са всички тези услуги, които се извършват от разпоредители 
с бюджет. Бюджетът се формира, съответно актуализацията на бюджета на 
база предложения, както казах в самото начало, от тези разпоредители с 
бюджет и на база, това което е достигнало като изпълнение на бюджета и 
това, което очакваме да приключим или към края на годината. Тази 
разлика се явява в резултат на нереализиран паричен поток, т.като 
бюджетът на практика е касов поток или паричен поток, като отчет на 
паричния поток в края на годината. Тук имаме нереализиран паричен 
поток от планирани да се случат приходи и съответно планирани за тях да 
се случат разходи в разходната част на бюджета в две предприятия, което е 
основната сума точно, която се отразява в това намаление. Предприятието 
за „Паркинги и синя зона“ и предприятието „ТАСРУТ“, което касае 
осъществяването на паричните потоци, съответно приходи от реализиране 
на реализацията на синята зона, която реално е залегнала в първоначален 
бюджет да се случи на по-ранен етап, но към момента започва нейното 
стартиране с приключване на обществената поръчка, която се проведе за 
първия етап - осигуряване със софтуер и автоматизирана система. Така че, 
в новия бюджет 2018 г,. после отново ще видим това очакване или този 
план за приходи, които са резултат от работата по синята зона. Другото 
направление, това е от предприятие „ТАСРУТ“, където през годината, 
първоначален бюджет беше залегнало предприятието „ТАСРУТ“ да 
реализира приходите, съответно да извършва разходите към „Градски 
транспорт“, но в изпълнението на бюджетната година като касово 
изпълнение това не се осъществява като паричен поток, а се продължи 
изплащането по решение на Общински съвет, съгласно приложение към 
бюджета, първоначалния бюджет, за изплащане на компенсации като 
помощи от Общински съвет на правоимащи социални групи и граждани за 
компенсация на билетите и картите. Така, че беше осъществено директно 
плащане на тези компенсации към оператора „Градски транспорт“, а не 
през предприятието като паричен поток. Така, че  при актуализацията 
едновременно приходната част на намалението намалява със същата сума 



разходите, които биха излезли като плащане към оператора. Намалена е 
общата макрорамка, а не, че ги няма приходите, т.е. със същия размер са 
намалени и разходите. Благодаря. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря на госпожа Господинова. Господин Атанасов. Господин 

Григоров, стана ясно, че единствената работа е дето не сме пуснали зоната. 
По-спокойно с билетчетата. Преди малко се карахме за тях. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги, имаме 

система за гласуване и така от нея да се… не с вдигане на ръка. Благодаря. 
Ще се върна малко назад и то ще е в първоначалното приемане на 
решението 106-3(5) от 2016 г. за бюджета за 2016-та, който тогава беше 
243 700 000 лв. Уточняващите приходите и разходите в бюджета към 
31.12.2016 г. бяха 268 04 671, т.е. тук имаше едно увеличение с 24 300 000 
лв., а отчета вече за 2016 беше 237 139 285 лв., т.е. когато беше 
презентиран самия отчет, малко хора може би забелязаха знака „минус“ 
30 865 386 лв. Тук, разбира се, сравнявайки го с първоначалния, т.е. още 
първоначалният бюджет, който е приет преди актуализацията е с 6 560 000 
по-малко. Тук, разбира се не включвам преходния остатък от около 
30 700 000 лв. Това по отношение на… когато се правят планирания в 
бюджетните приходи и разходи, защото още тогава коментирахме, а и при 
приемането на бюджета 2017-та, го коментирах по отношение на кухите 
обеми и на очакванията, които дори и сега чухме, че се случват по 
отношение на изпълнение на приходната част, няма значение в кое от 
перата е. В подкрепа, между другото, на една интересна теория с господин 
Станев я изкоментирахме по отношение на Кенсианския модел, който за 
съжаление не се прилага точно в чиста му фаза в момента, още от 2016-та, 
това са бюджетните взаимоотношения от централния бюджет от 86 900 000 
лв. при актуализацията нарастват на 109 900 000 лв. В следващото 
предложение, което е за актуализацията на бюджета тази сума от 
92 500 000 лв. става 188 600 000 лв. Така че, наистина изводите тук, които 
направи господин Станев, наистина това е Кенсианския модел.  Само че 
той се изповядва от страни като Руската федерация, докато ние имаме все 
пак монетарна икономика, съчетана с неолиберален елемент. По 
отношение на приходната част и на актуализацията на бюджета за 2017 г. 
колегите казаха няколко числа, като в приходи и доходи от собственост, в 
това число и продажбите от стоки, намалението за сравнение с 
първоначалния бюджет е със 17 360 000 лв. По отношение на продажбата 
на стоки, което беше зададено като въпроси, беше изкоментирано, е 
наистина с 18 460 000 лв., но точно това коментирахме и в това беше и 
спора, къде е балансирания бюджет, още в началото когато го приемахме? 
И тогава моето изказване, както и сега, е свързано само в тази насока, че 
балансирането на очакваните приходи да не дебалансира бюджета по 



отношение на това, че няма как; ние ще направим разходите, защото сме ги 
съпоставили, но приходната част в момента, всичко „неданъчни приходи“ 
са  с минус 16 420 000 лв. В част от перата, като „данък наследство“ имаме, 
мисля че около… не, това е върху данък недвижимите имоти, около 
900 000 лв. по-малко. Данък върху превозните средства са с 1 млн. по-
малко. От данъците, което беше казано с тези 2 млн., което е ръста от 
изповядването на сделките, това е точно този процент, който съда отмени и 
ние не върнахме на гражданите. Това са тези 2,5 млн. Така че, ще помоля 
колегите и в крайна сметка администрацията, изключително прецизно да 
наблюдава и да не влизаме в тези дебати по отношение, всяка година, на 
кухите обеми и по отношение на това дали бюджета е балансиран, а в 
крайна сметка затова казах и дадох пример за 2016 г., че общата 
съпоставка, дори и преди актуализацията, дори и тя е със знак „минус“. А 
при отчитането, моля наистина да поглеждаме, преходния остатък е 30 
млн., който дефакто е отчетен в крайна сметка по бюджета. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Станислав Иванов за изказване, следващо постъпило, 

след което Януарий Вичев, не го виждам колегата. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Господин председател, изказването стои в системата от предния 

път… Само по отношение на балансирания бюджет, не знам в каква 
държава живеем, но бюджета сам по себе си е една прогноза, когато го 
приемаме в началото на годината и неговото изпълнение фактически 
преминава през една актуализация и след това отчитане. Затова се прави 
тази актуализация, защото може да има промени както в приходната, така 
и в разходната част, господин Атанасов. И тук по отношение на тези 16 
млн., за които коментирахте, мисля че госпожа Господинова много точно 
даде обяснение защо липсват. Те всъщност не липсват, а просто не са се 
осъществили като паричен поток, както в приходната, така и в разходната 
част. Докато трансферите от държавния бюджет, разбира се, ще влязат със 
знак „минус“ в бюджета, т.като влизат директно в разходната част и за тях 
няма надлежни документи, необходимите реквизити, за да бъдат отчетени. 
Това исках само да кажа. Между другото само да коригирам, господин 
председател, тази заявка за изказване беше от предишното обсъждане на 
актуализацията. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Благодаря, господин Иванов. Следваща заявка е от 

господин Януарий Вичев. Реплика на господин Атанасов първо. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми 

господин Иванов, няма как да коментирате моите думи, защото не сте 



представили актуализацията. Актуализацията беше представена от 
директор на дирекция и не виждам защо коментирате моите думи в 
момента. Вие репликирате, т.е. влизаме в един диалогов режим, в който аз 
съм обяснил точно, с цифри и данни. Аз не критикувам и не мога да 
разбера защо влизаме в такъв режим Вие да отговаряте. Вие не сте 
представяли бюджета. Ако го бяхте представили Вие, към Вас да бях задал 
въпроса, но той не към Вас, а сега ми отговаряте Вие. Моля Ви се, 
съобразявайте се с правилника и начина на представяне. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Атанасов, колегата има право да прави изказване. Не е 

имало въпрос към администрацията. Имаше изказване, което… да, няма 
пречка да се прави изказване от страна на колегите по която и да е тема, 
моля. Няма пречка. 

 
Станислав ИВАНОВ 
… в една предишна комисия… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Иванов, момент. Не съм дал думата. 
 
Станислав ИВАНОВ 
… направих заявка за дуплика… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. Разбрах. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Искам само едно уточнение. Колеги, в една предишна комисия също 

поспорихме за Правилника. Нека наистина да спазваме Правилника. Няма 
да влизам в диалогов режим. Всеки колега има право на мнение, да го 
изкаже публично, така че дайте да не си… да четем Правилника като 
дявола Евангелието. Просто… да си спазваме Правилника. 

 
Тодор БАБАЛАНОВ 
Следващо изказване. Заявка има от страна на доктор Митковски. 

След това господин Гуцанов, след това доктор Станев. Това са заявките. 
Колегата Вичев, за съжаление не го виждам в залата, направил е заявка, 
но… 

 
Марица ГЪРДЕВА 
… системата … искам думата.. 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. След доктор Станев ще Ви дам думата. Доктор Митковски, 

заповядайте. Моля не влизайте в диалогов режим, колеги. Ако имате спор, 
моля отвън можете да го разрешите. Дайте да дадем на доктор Митковски 
възможност… не, няма да Ви стават клиенти, доктор Митковски, недейте 
така. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
… пациенти, пациенти… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… клиенти им казвам аз… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин председател, колеги, сигурно бюджета, който ни 

беше предоставен и който гласувахме в началото на годината е рекорден. 
Сега още по-рекордна е актуализацията му. Но аз още тогава казах, че в 
частта за здравеопазване, където беше предвидено и гласувано 1 млн. лв. за 
закупуваме на апаратура, за ремонтни дейности и т.н., че този милион е 
недостатъчен, въпреки този рекорден бюджет. Лошото обаче, е че е не 
само недостатъчен, ами и към дата 30.11. от този един милион не са 
изразходвани никакви средства. С изключение, евентуално, там не разбрах 
дали от там са взети за метадоновата програма,  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… и тубдиспансера, и тубдиспансера…. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
… е, ще ги гласуваме. Тубдиспансера и той от там?... Не е от там… 

От там нищо не сме гласували. Нищо не е разгледано в комисията по 
здравеопазване. Повдигал съм  многократно този въпрос, защото ми е ясно 
и на всички Вас, че след юни месец много трудно може да бъде започната 
и завършена в рамките на годината една обществена поръчка. Горе-долу 
това е периода. Има множество гласувани решения на този и на предния 
Общински съвет за отпускане на средства за различни мероприятия, 
заложени в предходни бюджети, които не са изпълнени. Само да си 
припомним, вече легендарният асансьор на АГ-болница. Защо, питам тази 
година, /предполагам че госпожа Господинова ще ми отговори, защото на 
питането на доц. Цветкова, отправено към администрацията горе-долу 
отговорът беше: обърнете се към кмета, защото той е разпоредител с 
изпълнението на бюджета/, защо тази година отново, за поредна година от 
идването на… /не влагам никаква политическа нотка…/ от идването на 
господин Портних на власт, отново и отново не са отделени средства за 
закупуване на апаратура, оборудване на нашите здравни заведения. Стана 
дума за ДКЦ „Чайка“, след малко ще стане дума за ДКЦ-то в Аспарухово. 



Как тези и всички останали лечебни заведения да съществуват в една 
конкурентна среда с частни и държавни здравни заведения, които 
закупуват свръхмодерна апаратура и да не изпаднат в това състояние, в 
което са изпаднали например тези две ДКЦ-та - да не могат да си платят 
разходите - и Тубдиспансера и т.н…. там е по-друга историята. Да не могат 
да си платят разходите за вода, за заплати, за осигуровки и т.н. Въпросът 
ми е, не искам повече да разводнявам, защо отново и отново тази година не 
е закупено никакво оборудване за здравните заведения при положение, че 
комисия си направи труда да събере от всички здравни заведения техните 
заявки? Сега, ако не знаете, насрочихме най-после заседание, извънредно 
заседание на комисията си на 7-ми, поне ние да сме чисти пред съвестта 
си, че сме разгледали това, с ясното съзнание, че от тук нататък няма да 
бъдат отпуснати тези средства. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Гуцанов, заповядайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Първо се радвам, че се стигна до дискусия, защото вече щяхме да 

сме на следващата точка, което щеше да бъде един истински прецедент за 
Общинския съвет във Варна. Първо искам да изкажа огромното си 
задоволство за това, че бюджетът се вдига със 78 млн. Това е огромен труд 
и отношение между местната власт и централната власт и трябва да бъде 
отдадено нужното на това, което се случва. Аз съм бил не в един или два 
министерски кабинета и знам колко трудно се прави така, че да влязат 
средства в бюджета на Община Варна, така че трябва наистина да се 
отдаде заслуженото на кмета и администрацията, за това което се случва. 
Спомням си, че подобни трансфери, по-малки, но близки до тези, бяха 
последно 2009 година, когато се преместваше ЖП-линията, правеше се 
пътя Девня, канализацията на „Виница“, така че това действително е един 
успех за Община Варна. На следващо място, искам да изкажа и още едно 
задоволство. Добре е, че се правят проекти и има приемственост, заложени 
още преди 89-та година в друг вид, актуализирани – пробивът „Левски“, 
актуализирани преди около десетина години проекти, които имат огромно 
значение за развитието на Варна. Това, че има такава приемственост в 
управлението на града, също е много добре. На следващо място, искам 
обаче да отбележа и нещо друго. Направи се пътя 1-9 от ВИНС-а до 
„Почивка“, 3.2 км. за 8 млн.лв. Няма такава цена никъде. Това беше през 
2015 година, ако не се лъжа, 2016. В момента се започва пробива „Левски“ 
без да е ясно на Общинския съвет като принципал, колко струва и защо 
толкова струва. Включително се виждат средства за проектиране, при 
положение, че има такова проектиране, в едни твърде големи размери. 
Този бюджет не е само механично вдигане на ръката на всеки един 
общински съветник и приемането му, а той трябва да бъде и следен, и 
отчитан също от принципала – Общинския съвет. Много добре, пак казвам, 



че се приемат тези средства. Това е огромен скок и трябва да се отдаде 
заслуженото, но заедно с това нещо да не стане като една спортна зала, 
която стана чудесна, но започна с 5 млн. и стигна незнайно до колко пъти 
увеличаване. Да не стане като това, което говорих преди малко за пътя 1-9. 
И това са въпроси, които не би трябвало аз да ги задавам, а би трябвало 
техните отговори да бъдат вече казани днес тук. Съжалявам, но вижте в 
лявата страна, освен госпожа Христова и Стефка като директор на 
дирекция има ли заместник-кмет? Има ли кмет на район? Бяха до преди 
малко. Кметът, доколкото знам, е в командировка. Извинявайте, но за 
какво говорим. Актуализираме бюджет, Общинският съвет. Това е 
отношение към всеки един съветник - от председателя до всеки един, 
който е в залата. Това не е нормално, уважаеми колеги, което се случва в 
момента. От една страна, е направено нещо много добро; от друга страна, 
няма отговори на другите не по-маловажни проблеми от вземането на 
средствата - тяхното разходване. И от трета страна, няма никой от 
администрацията. Е какво е това нещо? Освен в имуществените и другите 
данъци, неданъчните приходи, където има една разлика от 16 млн., за 
която се говори преди малко, уважаеми колеги нека да не намесваме 
„ТАСРУТ“, защото „Градски транспорт“ ще мине на километър, всички  го 
знаем, но тези средства също ще влязат от бюджета, затова моля Ви се нека 
да не правим еквилибристика в речника си. Нещо много повече. Аз съм 
сигурен, че разходите, които ще бъдат за Община Варна, ще бъдат много 
по-големи от това, което е в момента. Убеден съм в това нещо. Да не 
говорим, че ако продължаваме по този начин да се отнасяме към 
общинските дружества и конкретно към това дружество, ние дори няма да 
знаем какво ще се случва на километър.  Така че, нека да не го намесваме 
това, затова казвам сега в проблематиката и на „ТАСРУТ“ и на синята 
зона, но това не е правилно заложено и Вие го знаете. И няма смисъл, пак 
казвам, в момента да си говорим приказки. Същото нещо освен тази му 
част е свързана и с неданъчните приходи. И има още нещо. Ако се сещате 
зам.-кметът господин Пейчев, който отговаря по финансите, доколкото 
знам, коментирахме, когато приемахме бюджета за 2017 г., че има 
несъбрани, по памет говоря, над 30 млн. Мисля, че така беше госпожо 
Господинова, от стари години. И беше направена една огромна програма и 
труд, според него и според администрацията и аз вярвам в това нещо, че 
тези средства ще бъдат събрани. Те събрани ли са или не са събрани? До 
къде се стигна с тях? Те по какъв начин влияят на този бюджет? И на 
следващо място, много е добре когато се приема бюджет, когато се 
актуализира бюджет да има и други предложения, които за жалост никога 
не се приемат. Аз ще се постарая за бюджета за 2018-та предварително да 
ги направя. Дано да не стане като предходни бюджети. Да не е само 
единствено узаконяване на определени взети решения на друго място. Аз 
мисля, че не трябва да се опорочава нещо, което е толкова добро, че се е 
направило по такъв начин. И на следващо място, недейте да приемате 
опозицията като нещо вредно. Напротив. Недейте да искате да няма 



опозиция и да правите така, че ако тя не съществува, да е по-добре за Вас. 
Никой не е просперирал когато е тръгнал по този път. Приемайте я като 
нещо, което действително иска да Ви подскаже къде, какво и как се греши 
за по-доброто развитие било на държавата, било на града. И с това 
завършвам своето изложение и пак казвам: радвам се, че поне се стигна до 
обсъждане на актуализацията на бюджета. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Важното, е че завършвате позитивно, господин Гуцанов. Следваща 

заявка – реплика от страна на Станислав Иванов, първо. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, господин председател. Искам само да изкажа мнение, 

господин Гуцанов, по част от интродукцията, която току що изнесохте. По 
първия въпрос за булеварда просто са несравними по отношение на 
стойността от което визирахте, че 8 млн. струва от ВИНС-а до „Почивка“ и 
съответно сумата, която е отпусната като трансфер от държавния бюджет 
по отношение на пробива на бул. „Левски“. Просто са несъотносими са 
двата типа разходи. Едното става въпрос за изграден булевард и 
преасфалтиране, другото става въпрос за задълбочаване, преминаване на 
две нива, мостове и т.н., просто са несравними разходите. По отношение на 
проектирането, доколкото знам – да, има проекти, но има едни 
задължителни кодове, които са влезли в сила, съжалявам, че няма тук 
представител наистина на Общината да внесе малко повече яснота по 
отношение на разходната част, именно поради тази причина са предвидени 
средствата за надзор и за проектиране, допълнителни средства говоря. По 
отношение на бюджета наистина лошите вземания не веднъж и аз в 
комисия съм го поставял, администрацията в лицето на господин Пейчев и 
другите  – „Финанси и бюджет“, взеха мерки още предния мандат като пак 
не веднъж съм го споменавал да се обезпечи с човешки ресурс „Местни 
данъци и такси“, за да може да се се повиши събираемостта именно на тези 
лоши вземания, които са пресрочени, за които и Вие визирахте. Взети са 
мерки и мисля, че една голяма част от тези лоши вземания вече са събрани 
в бюджета. Това исках да кажа.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Иванов. Доктор Станев… дуплика ли, господин 

Гуцанов? Да, заповядайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми господин Иванов, аз предполагам, че Вие не сте ме 

разбрали. Пътят 1-9 от 3.2 км струва 8 млн., което е абсурд, което е пълен 
абсурд, защото този път е изграден и беше само преасфалтиран, разбирате 
ли. Аз такова нещо не знам дали въобще някъде се е случвало другаде. И 
Вие нямате вина, не ми отговаряйте, моля Ви се. Нито Вие сте го 



изпълнили този път, нито можете да отговорите защо струва толкова. На 
следващо място, имаше стари разчети на пробива „Левски“. Аз нарочно не 
ги вадя, защото се мъча да бъда максимално добронамерен и наистина да 
се признае това, което се е направило, защото това е наистина много добро 
за общината и аз го казах и на комисията, казвам го и в момента. 
Независимо, че сме опозиция. Това не значи, че не трябва да признаваме 
добрите неща. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Нека да се придържаме към темата, само с молба. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Абсолютно към темата се придържам, господин председател. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… актуализация на бюджета на община Варна… 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… актуализация на бюджета включва и разходите, къде и как 

отиват… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… за „Княз Борис“ ли, господин Гуцанов? 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не. Дадох ясен пример, господин председател и моля Ви се, недейте 

по този начин да репликирате. Вие сте пръв между равни. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точно така. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
И на следващо място. Не влязох в информацията за отчета, защото 

там също има огромен дисбаланс, т.като го говорих на комисия и не 
считам, че трябваше в момента да го казваме и на сесия и ще спра до тук, 
защото подсказах достатъчно много неща от къде и как могат да се 
направят определени действия и също, което Вие казвате. Абсолютно прав 
сте. За тези, мисля че бяха около 40 млн., дано да не греша, които бяха 
лоши събирания, но ние трябваше да го знаем тука - и ние, и Вие, и всеки 
един. И пак повтарям, че не е нормално, това което казах преди малко, 
защото Общинският съвет трябва да има цялата информация, докато за 
жалост в момента Общинския съвет се превръща в орган, който узаконява 
други действия, взети на друго място, което не е нормално. Законодателят 
затова е направил така, че да има две власти – администрацията и 



Общинският съвет. Не случайно това е направено, за да има контрол на 
тези власти. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Радвам се. Добре се чуват опорните точки. Доктор Станев искаше 

думата. Доктор Станев, заповядайте. Имате ли опорни точки? 
 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми господин председател, имам опорни точки, защото съм 

чел всичко, което се обсъждаше и слушах за националния бюджет на 
заседанията на СОС и на заседанията на Общински съвет - Пловдив, така 
че съм запознат с основните тези на различните политически сили в ляво, в 
дясно и някъде около център или не знам къде точно, така че в момента 
обаче имам опорна точка една. Няма да вляза в конкретика, защото 
прекалено много ми харесва тази актуализация и ще изпадна в ситуация да 
я хваля. Това ще доведе до недоволство в хората, които искат повече 
критика - това е един хубав процес по всеки един казус, и в прекалено 
успокояване в хората, които искат положителните неща да се чуват повече. 
Ще дам един пример. Преди малко стана въпрос за това дълговете до каква 
степен са намалели, т.е. несъбираемите взимания или събираемите 
взимания или другите неща как са намалели. Ами намалели са много до 
степен, която някой като мен, който е 27 - 28 години тука, да се притеснява 
какво ще правим аджеба догодина и по-догодина, когато ги няма тези вече 
неплатени  в миналото и ние не можем да събираме допълнително 
горницата  над това, което прогнозираме. Аз ще кажа това, което всъщност 
пречи на Общинския съвет по тезата за гласуванията и за тежките 
обсъждания, които според опозицията трябва да се правят, това което 
пречи на Общинския съвет, това е тезата за кухата дейност. Ако сам не 
уважаваш дейността си, няма как другите да те уважават и да я уважават. 
Ако ние уважаваме нашата дейност, отстрани ще получаваме обществена 
подкрепа, ще получаваме повече информация, ще получаваме дори 
информация, която е в период на построяване, в период на прогнозиране и 
тогава ние ще излъчваме високо ниво на компетентност спрямо което ще 
бъде като ветропоказател за варненци, т.е. те няма да чуват само основното 
гласуване, а ще чуват и в дебата, това което искат да мислят. Например 35 
хил. души гледат в момента Общинския съвет или толкова са включени.16 
000 директно гледат по интернет и т.н. От тези 35 хил. души ние не може 
да очакваме да разберат всичко, но те могат да разберат едно: дали 
общината се движи в добра посока или не се движи. Коя е голямата 
слабост на актуализацията на бюджета или изобщо на дейността на 
Общината и кой е най-големия плюс. Аз ще гласувам за тази актуализация, 
защото тази актуализация в нея има файда за варненци. Значи тя е проста 
рисунката що гласуваш „за“ и що гласуваш „против“. Оставете, все едно не 
съм експерт по финанси. Да, ще гласувам за тази актуализация, защото в 
нея виждам файда за варненци. И това е основният ми приоритет. Тук щом 



в тази зала се „гичиня“ толкоз години основният ми приоритет, а и на Вас, 
тези които са много по-млади и по-големи от мен е този – ключовият 
въпрос е „файда“. Политическите въпроси също присъстват, ние сме 
политически орган, но те са втората. Та затова ще гласувам за 
актуализацията. Аз си я харесвам и съм казал на комисия защо. Второ, по 
кризисните въпроси, свързани с всяко поставяне на въпрос, първо отчета за 
деветмесечието, той е неотменима част от актуализацията, защото на 
негова база се прави. Ами, четох го внимателно. Напълно ясен и напълно 
логичен. Второ, самата актуализация - тя като цялостен процес води файда 
за варненци. Кои са причините за това и дали тези слабости, които се 
посочват при всяка една актуализация или при всяка една икономическа 
или финансова дейност като краденето, т.е. наричано недостатъчно добре 
оформени КСС-та, процедури и т.н. - нещо стандартно за всички, пречи на 
това. В случая аз не виждам на актуализация да разглеждам такъв процес. 
Ако почна конкретно да се карам, понеже съм един от най-информираните, 
ще кажа: чакайте малко, какво искате за „Левски“ когато от 2009 когато 
беше последната актуализация на проекта има 6 изменения в закона, които 
изискват тотално да се промени проекта. Последното е от март месец тази 
година. Значи, ние може август да сме уговорили парите. Може министър-
председателят Борисов да е дошъл тук и да е казал на празника на Варна: 
ето, щом се бъхтите, ще Ви дадем едни пари, обаче проектът трябва да се 
преработи. Това е в наш ущърб, защото се бавим. Не ща да споря за тези 
работи. Тези работи не са съществени. Те не оставят в историята. В 
историята ще остане булеварда проектиран от Сорбоната, от студент от 
Сорбоната, който е завършил. И накрая ще приключа със следното: 
общинските дружества, няколко пъти беше споменавано, да тук съм 
съгласен, ние не трябва да бъдем мащеха за тях. Ние трябва да бъдем 
майка за тях, т.е. ако някой иска да помагаме на общинските дружества 
трябва да внесе конкретна програма. Днес за актуализацията смятам, че 
хубаво стана, че я дебатирахме, защото все повече и повече хора ще чуят 
това, което е най-важно, да актуализираш бюджета със 100 млн. нагоре… 
хайде, да не са 100; да направиш 7-8 нови проекта, да видиш колко са 
увеличени  парите за образование, да видиш колко са увеличени парите за 
инфраструктура и за проектиране, което е много важно… ами това е важно 
наистина за хората. И така че, аз съм доволен от това. Защо не исках да 
има обсъждане ли? Ами защото исках някой да внесе писмено проект за 
допълнение и изменение в актуализирания бюджет предложен от 
администрацията на Община Варна. Аз самият мислех около 2-3 дена дали  
да предложа туй, дали да предложа онуй и след като си направих анализ и 
се посъветвах с тоз и оня от експертите установих, че моите предложения 
няма да са толкова ефективни, колкото това, което предлага 
администрацията. Аз съм част от експертизата си, първо, и част  от дясното 
управление на Община Варна. Но, за разлика от всички останали, аз не 
сключвам никога коалиционни и всякакви други споразумения с никой и 
затова мога да си позволя да говоря каквото искам. А пък в политически 



план ако почна отиде, изгоряхте да Ви разкажа за актуализации, за които 
не само, че не са обсъждани, ами даже и не са четени. Ама не актуализации 
на бюджетите, ами направо цели бюджети, нови. И да Ви казвам, че и аз 
съм го правил, какво ще ми кажете. И да казвам кои са били председатели 
и т.н., а? От 90-та година насам ги знам. Така че, по-хубаво да не говоря по 
тази тема. И да завърша…  

 
Борислав ГУЦАНОВ 
/не се разбира/ 
 
Янко СТАНЕВ 
… не, не. Бяхте и председател на Общински съвет. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Гуцанов, тези неща пропуснахте да ни ги споделите…. 
 
Янко СТАНЕВ 
Приключвам с това. Давам своята лепта с едно скромно гласче на 

един общински съветник „за“ актуализацията на бюджета с ясното 
съзнание, че можем да оптимизираме всичко, но и с ясното удоволствие, че 
това е първият от 28 години актуализиран бюджет, за който аз гласувам с 
кеф. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, доктор Станев. Госпожо Гърдева, заповядайте. А след 

това можем да помолим господин Гуцанов да доразкаже историята. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Ами аз мисля малко да поговоря на тази тема. Аз също ще започна 

оттам, откъдето доктор Станев завърши. Аз също ще гласувам с 
удоволствие за актуализацията на този бюджет. Много се радвам, че 
опозицията е толкова активна в този Общински съвет, защото наистина го 
казвам, господин Гуцанов с удоволствие, защото ми припомни опорни 
точки по това изказване. Този бюджет ще реализира един, два, три и 
няколко проекта, които ще останат за Варна и за варненци и ако същата… 
представители на същата тази опозиция на други места казват, че хората не 
ядат асфалт, искам да Ви кажа, че за Варна в последно време се оказва, че 
асфалта помага много на това, хората да се изхранват, на това хората да си 
вършат работата, на това да идват повече туристи, на това града им да 
изглежда по-добре. Парите, които това правителство и предното 
правителство на ГЕРБ отпускат за Варна са за реализиране на проекти за 
промяна на града ни, а не за изтупване на стари, прашасали проектчета, 
които отново да бъдат финансирани за проектиране, защото помним и 
такива случаи – за едни дадени пари за едни пари свързани с 
пристанището, които не знаем къде отидоха. … Благодаря, знам колко са. 



Така че колеги, ми се струва, че няма смисъл да изпадаме във варианта да 
търсим под вола теле, когато става въпрос за това да можем да  направим 
бул. „Левски“, да направим пробива на „Сливница“, да се случат нещата в 
града, да може да бъдат привлечени инвеститори в града, да може да 
увеличаваме туристопотока в града и да може варненци да живеят по-
добре. И призовавам всички да гласуват  за актуализацията на този бюджет 
като за възможност гражданите на града да живеят все по-добре. С 
удоволствие. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Господин Гуцанов, реплика. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаема госпожо Гърдева, аз не считам, че са прашлясали тези 

проекти пробивът „Левски“. За пристанището, за което Вие говорите, в 
момента Вие изпълнявате точно този проект, за който е гласувано в 
Общинския съвет по мое предложение. За жалост, изпълнявате обаче само 
видимата му част, която е върха на айсберга, 5-10% от това, което е най-
важното. Да, то променя града и го прави по-хубав и аз отново казвам: 
радвам се, че има такава приемственост и изпълнявате този проект, който е 
вкаран от мен в Общинския съвет. И не само в Общинския съвет, защото 
има меморандум подписан преди години в Община Варна за пристанището 
и за преминаването на пристанище Варна - Изток като атракционна зона на 
града и много добре, че го правите. Така трябва да бъде. Но друго нещо… 
първо, не струва 15 млн., а струва 8 млн. проектирането на интермодалния 
терминал под Максуда и той отдавна е направен от Вашия министър на 
транспорта, господин Ивайло Московски. Защо той не се пуска и защо не 
започват да се търсят инвеститори, това е една друга тема. За жалост, ако 
тръгнем да я развиваме не съм сигурен, че е най-доброто, което ще се чуе, 
но смятам, че Общинският съвет в момента не може да повлияе повече на 
този процес. Той направи достатъчно много с това, че проектирахме втори 
мост на Варна. За това, че проектирахме интермодалния терминал. За това, 
че ако той бъде изграден, няма да е само атракционната зона със 
заведенията и с по-красивата си част, а ще има и възможности за влизане 
на нови товари, защото нашата конкуренция е пристанище Констанца, но 
пак казвам, ще влезем в една тема, която не считам, първо че Вие сте 
подготвена, без да Ви обидя, друго е образованието Ви. И на следващо 
място, не считам, че в момента Общинският съвет трябва това да 
коментира. Но, дай Боже, да стане този интермодален терминал, въпреки 
че аз смятам, че се закъсня много с него. И започват вече да се изграждат 
на други места подобни бази. Но това е нещо, което има огромно значение 
не само за Варна, колкото за държавата, защото това са други приходи в 
бюджета на града, защото развиваш няколко икономики – туристическата, 
след като бъде изградена изцяло атракционната зона, не само със 
заведения, а с яхтения терминал, с аквариумите, които трябва да бъдат 



направени, с рекреационната зона и всичко останало, което трябва да 
стане, защото подпомагаш туризма; строителната промишленост и всичко 
останало, което дай Боже да се случи, защото това е най-важното за града 
ни, защото е нова икономика на града… 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Дуплика. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Господин Гуцанов, аз имам няколко образования и повярвайте ми, 

добре съм подготвена. И в момента не ставаше въпрос за проекта за 
пристанище, а ставаше въпрос, че когато се дават средства само за 
проектиране, без реализация на проектите… са се давали, много често са 
се изтупвали едни стари проекти, това казах по тази тема, защото този 
проект е много по-стар, нали така, и двата го знаем. Така че, недейте да 
влизаме да изтласкваме темата настрани. В момента говорим за това, че с 
това увеличение от 78 млн. на бюджета или с тези 85 млн., които дава 
Правителството, ние ще имаме реализиран булевард, ние ще имаме 
реализиран пробив на „Сливница“, ние ще имаме реализирани 
инфраструктурни проекти в районите. Ето това е хубавото. Ще има нещо, 
по което гражданите ще вървят, което гражданите ще пипнат с ръка, дето 
се вика, асфалта ще го пипнат с ръка. Няма да е просто едно проектиране, 
едни средства, които някога незнайно къде, за какво са отишли. Това е 
хубавото и аз затова се радвам. Не ме разбрахте правилно, господин 
Гуцанов. И затова ще гласувам с удоволствие. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Предложение ли правите, господин Григоров? Дайте 

процедура. Добре, дайте процедура. Имате… Доктор Станев, реплика към 
Марица Гърдева. Господин Славов… 

 
Славчо СЛАВОВ 
Предлагам процедурно предложение за прекратяване, защото 

почнахме вече диалог между… мисля, че не е коректно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах, ще го подложа на гласуване след изказването на доктор 

Станев, който вече беше направил заявка. Вие, господин Гуцанов, 
направихте ли… 

 
Янко СТАНЕВ 
Аз благодаря, злоупотребих с термина „реплика“, защото това не е 

реплика, ами е теза, опорна точка. Т.е. аз смятам, че такъв тип дебати, от 
този тип точно с цитиране на проекти, по които са работи и в момента от 
администрацията на Община Варна, от министерствата, от технологичните 



райони, включително и въпроси, поставени на подготовка на заседание на 
Министерски съвет е добре да се споменават тук, защото те ще се случат и 
ако тази година актуализацията е стотина милиона, догодина ще стане 150. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Дай Боже. 
 
Янко СТАНЕВ 
Ей това е цялата работа. Ей туй е моята теза, затова аз съм съгласен с 

дебата и не се притеснявам от това, че в дебата ще възстановим стари 
проекти. Не, няма стари проекти. Аз съм емоционален, господин Вичев. Аз 
съм в тази зала, защото съм емоционален от 89-та година. Преди това не 
бях. Благодаря. Така, че аз смятам, че дебатът по тези теми ще бъде 
увеличение на актуализацията на бюджета догодина. Още по-добре. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Доктор Станев, той дебатът е хубаво нещо, ами работа трябва да се 

върши. Няма да подлагам процедурата, т.като виждам, че няма други 
изказвания. Колеги, преминаваме в режим на гласуване по отношение на 
предложението за решение, изчетено от председателя на комисията. Режим 
на гласуване. 

 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я 

875-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.124 и чл.125 от Закона за 
публичните финанси и чл. 29 от Наредба за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Варна“ и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №  
РД17022648ВН/20.11.2017 г., Общински съвет – Варна приема 
актуализиран бюджет на Община Варна за 2017 г. в приходна част в 
размер на 348 700 000 лв. и в разходна част в размер на 348 700 000 лв. /по 
актуализирани приложения/, съгласно приложение към настоящото 
решение. 
 

Резултати от гласуването: за – 32; против – 2; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 13, предложението се приема. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
За протокола: Бонка Банкова – за, д-р Митковски – въздържал се, 

Красен Иванов – за, Николай Малев – за. 
 И да помоля за съдействие на доктор Митковски таблета.  



За протокола: Януарий Вичев и Христо Боев – въздържали се.  
Доктор Станев той си е отразил тук гласа, виждам. За бюджета 

гласувахме, актуализацията.  
За протокола: доктор Станев – за. Господин Гуцанов и Вие ли „за“ 

казахте? Казахте „за“ ли, не разбрах. „За“ сте? А, въздържал се, добре. 
Господин Иванов, заповядайте.  
 
Станислав Иванов 
Уважаеми господин председател, преминавам към втора точка от 

дневния ред, а именно: 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17011163ВН-008ВН/21.09.2017 г., Общински 
съвет – Варна взема решение за поемане на общински дълг и 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед в 
полза на  Министерство на околната среда и водите, договарящ орган по 
Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.”, за стойността на 
авансовото плащане по чл. 3, т. 3.1 от договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0005-С01 в 
размер на 23 288 лева (двадесет и три хиляди двеста осемдесет и осем лева) 
по проект „Информационна система за управление и наблюдение“ (ИСУН) 
№BG16M1OP002-5.002-0005 „Подобряване на качеството на атмосферния 
въздух в Община Варна – Фаза 1“, приоритетна ос 5 на Оперативна 
програма „Околна среда 2014 - 2020 г.”, процедура BG16M10P002-5.002 
„Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на 
атмосферния въздух“, съгласно приложение към настоящото решение. 
 

Лидия МАРИНОВА /председателстващ/ 
Мнения и съображения, колеги? Господин Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
По време на комисията бях помолил администрацията да каже 

няколко думи по въпроса и се бяхме уточнили по време на сесията това 
нещо да се случи - възможно най-добронамерено, какво ще се прави, как 
ще се прави? Не става въпрос за някакви притеснения или нещо, което 
искаме да търси „под вола теле“, както нецензурно каза някой за един 
общински съвет, преди малко.  

 
Лидия МАРИНОВА 
Други заявки? Не виждам.  
 
Мария МИТИШЕВА 
Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми господа и дами 

общински съветници, Община Варна има подписан договор… 
 



Лидия МАРИНОВА 
Ако обичате да се представите за протокола. 
 
Мария МИТИШЕВА 
Казвам се Мария Митишева и съм ръководител на проекта 

„Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния 
въздух“.  

 
Лидия МАРИНОВА 
Малко по-високо и на микрофон. 
 
Мария МИТИШЕВА 
Договорът с управляващия орган Министерство на околната среда и 

водите е подписан на 23.06. тази година. Към момента са започнати 
процедурите с избор на изпълнител за актуализация на самата програма. 
Към дейността по актуализация на програмата ще включва, както господин 
Гуцанов желаеше да разбере, набиране, проучване и анализ на цялата 
налична към момента информация по старата програма, която е с период 
на действие 2014-2016 г. Тя е приета с протокол № 37 на 19.12.2014 г.  от 
Общински съвет – Варна. Ще бъде извършена комплексна оценка на 
мерките заложени в старата програма, дисперсионно моделиране със 
специализиран софтуер AERMOD, които извършват… този софтуер не е 
наличен в Община Варна. Той е специализиран, световно признат за 
оценка замърсяването в атмосферата. Ще бъде направена моделна оценка 
на фините прахови частици, също така ще бъдат формулирани мерки и 
проекти за подобряване качеството на атмосферния въздух. Прогнозно 
моделиране на въздействие и на мерките върху нивата на замърсителя за 
три години 2019 - 2021 и още една междинна година. В рамките на проекта 
ще бъдат измерени и други количествени показатели за въздействие върху 
замърсяването на въздуха. Ще бъде изготвен предварителен вариант на 
програмите на КАФ, който ще бъде съгласуван с РИОС – Варна. В 
последствие ще бъде изготвен и окончателен вариант на програмата. 
Специфичните цели, които ще бъдат изпълнени по проекта: ще бъдат 
набелязани основните източници на замърсяване, ще бъдат набелязани и 
мерки, които ще се изпълняват в последствие от Община Варна и план за 
действие, който ще трябва да се спазва за намаляване на замърсителите в 
околната среда. Това е основното по проекта. Благодаря за вниманието. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Други въпроси? Няма заявки. Режим на гласуване. 
 
876-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17011163ВН-008ВН/21.09.2017 г., Общински 
съвет – Варна взема решение за поемане на общински дълг и 



упълномощава кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед в 
полза на  Министерство на околната среда и водите, договарящ орган по 
Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.”, за стойността на 
авансовото плащане по чл. 3, т. 3.1 от договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0005-С01 в 
размер на 23 288 лева (двадесет и три хиляди двеста осемдесет и осем лева) 
по проект „Информационна система за управление и наблюдение“ 
(ИСУН) №BG16M1OP002-5.002-0005 „Подобряване на качеството на 
атмосферния въздух в Община Варна – Фаза 1“, приоритетна ос 5 на 
Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.”, процедура 
BG16M10P002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските 
програми за качеството на атмосферния въздух“, съгласно приложение към 
настоящото решение. 
 

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

 
За протокола: Мартин Андонов – за. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Трета точка от дневния ред. 
877-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17021682ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – 
Варна взема решение за предоставяне на финансови средства в размер на 
4 981,03 лв. (четири хиляди деветстотин осемдесет и един лева и три 
стотинки) за реализация на строително – монтажни работи, съгласно 
Договор № Д-68 от 14.05.2015 г. с предмет „Полагане на хоризонтална 
маркировка по републикански пътища на територията на 
североизточен район, включващ области Варна, Добрич, Търговище и 
Шумен“ за обект „Ремонт на път II-29 Варна – Добрич от км. 3+276 до км. 
4+026, в границите на гр. Варна“.  

 Средствата да бъдат осигурени като трансфер по §61-02 „Трансфери 
между бюджети“ (-) от приходната част от бюджета на Община Варна за 
2017 г. към Агенция „Пътна инфраструктура“. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Някой неотразен? Няма. 
 
 



Станислав ИВАНОВ 
Четвърта точка. 
878-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17011163ВН-007ВН/21.09.2017 г.,   Общински 
съвет – Варна дава съгласие за осигуряване на заемообразно финансиране 
от бюджета на Община Варна за 2017 г. на допустими разходи в размер до 
96 000 лв. (деветдесет и шест хиляди лева) за дейност „Публичност и 
визуализация“ и други услуги, за трудови възнаграждения и 
осигурителни вноски на членовете на Екипа за управление на проект 
„Информационна система за управление и наблюдение“ (ИСУН) 
№BG16M10P002-5.002-0005 „Подобряване качеството на атмосферния 
въздух в Община Варна – Фаза 1“ по процедура чрез директно 
предоставяне „Разработване/Актуализиране на общинските програми за 
качеството на атмосферния въздух“, финансиран по Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020 г.“.   

Средствата ще бъдат възстановени в бюджета на Община Варна след 
получаване на авансовите и междинни плащания по проекта от 
Управляващия орган.    

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Не виждам заявка. Добре. Няма. Режим на 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Някой неотразен? Няма. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Пета точка. 
879-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по  предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17021689ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за заемообразно/мостово финансиране до 90 000 лв. 
(деветдесет хиляди лева) от бюджета на Община Варна за 2017 г. за всеки 
един район по Споразумение между Агенцията за социално 
подпомагане и район „Одесос“, район „Приморски“, район „Младост“, 
район „Аспарухово“ и район „Владислав Варненчик“ - Община Варна, 
съгласно приложения към настоящото решение – 5 броя. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Не виждам и заявка. Добре. Режим на 

гласуване. 



Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 6, предложението се приема. 

 
Някой неотразен? Няма. Следваща… 

 
Станислав ИВАНОВ 
Шеста точка. 
880-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 
кмета на Община Варна с рег. № РД17021629ВН/06.11.2017 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

- Дава съгласие Община Варна да участва като партньор в проект 
City Changer Cargo Bike, по Програма Хоризонт 2020 г.;  

- Дава съгласие, за финансирането на проект City Changer Cargo Bike, 
по Програма Хоризонт 2020 г., Община Варна да осигури средства от 
Общинския бюджет за покриване на допустимите разходи, преди те да 
бъдат възстановени. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Мнения и съображения? Не виждам и заявка. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 1; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Някой неотразен? Следващата точка. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Седма точка. 
881-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 50, ал. 3 и чл. 59, ал. 2 от 
Закона за физическото възпитание и спорта и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17021687ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие Община Варна да подпомогне Спортно училище 
„Георги Бенковски“, като поеме разходите му за наем на зала за спортна 
гимнастика в размер на 46 656 лв. (четиридесет и шест хиляди шестстотин 
петдесет и шест лева) годишно. 

Средствата да бъдат осигурени като трансфер по §61-02 (-) от 
приходната част от бюджета на Община Варна в продължение на две 
години (2018 г. и 2019 г.), на база сключен договор за този срок между 
училището и собственика на залата. 

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



Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 5; 
отсъстващи – 5, предложението се приема. 

 
Не виждам неотразен глас. Следващият проект за решение. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Следваща точка осем: 
882-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6,  чл. 17, ал. 1, т. 3 и от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл.11 и чл.11а от 
Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите 
и броя на учениците и на децата в паралелките  и в групите на училищата, 
детските градини и обслужващите звена  и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17021678ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – 
Варна:   

1. Дава съгласие за формиране в ОУ „Панайот Волов” - Варна за 
учебната 2017/2018 г. на самостоятелна паралелка под норматива за 
минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка VІб клас – 17 ученици; 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2,  ал. 2 и ал. 7 

от Наредба №7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 355 лв., от които 
100 лв. до 31.12.2017 г. 

2. Дава съгласие за формиране в ОУ „Св. Климент Охридски” - с. 
Константиново за учебната 2017/2018 г. на паралелка под норматива за 
минимален брой ученици и на слети паралелки под норматива за 
минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка І клас – 11 ученици; 
- слята паралелка ІІ - ІІІ клас – 14 ученици; 
/ІІ клас - 8 ученици, ІІІ клас - 6 ученици/ 
- слята паралелка ІV - VІ клас – 12 ученици; 
/ІV клас - 6 ученици, VІ клас - 6 ученици/ 
- слята паралелка V – VІІ клас  - 17 ученици; 
/V клас - 8 ученици, VІІ клас - 9 ученици/ 
Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2 и 

ал. 7 от Наредба №7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по 
единните разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 49 720 
лв., от които 38 340 лв. до 31.12.2017 г. 

3. Дава съгласие за формиране в ОУ „Капитан Петко войвода” - 
кв. Галата за учебната 2017/2018 г. на три самостоятелни паралелки под 
норматива за минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка І клас – 14 ученици; 
- една паралелка VІ клас – 8 ученици; 
- една паралелка VІІ клас – 11 ученици; 



Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 7 
и чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №7 от 29.12.2000 г., като се 
осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, 
извън определените по единните разходни стандарти за съответната 
дейност, в размер на 30 200 лв., от които 24 100 лв. до 31.12.2017 г. 

4. Дава съгласие за формиране в СУ „Пейо К. Яворов“ - Варна за 
учебната 2017/2018 г. на самостоятелни паралелки под норматива за 
минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка X „а“ клас профил „Технологичен - туризъм“ - 15 
ученици; 

- една паралелка XІІ „а“ клас профил „Технологичен - туризъм“ - 17 
ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 7 
от Наредба №7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 1 420 лв., от които 
400 лв. до 31.12.2017 г. 

5. Дава съгласие за формиране в СУ „Димчо Дебелянов“  - Варна за 
учебната 2017/2018 г. на самостоятелна паралелка под норматива за 
минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка XІІ „б“ клас в дневна форма на обучение - 17 
ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 7 
от Наредба №7 от 29.12.2000 г., като се осигуряват допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 355 лв., от които 
100 лв. до 31.12.2017 г. 

6. Дава съгласие за формиране в Професионална гимназия по 
горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ - Варна за 
учебната 2017/2018 г. на самостоятелна паралелка под норматива за 
минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка ІX клас в дневна форма на обучение, специалност 
„Озеленяване и цветарство“, професия  „Работник в озеленяването“ - 7 
ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 7 
и чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. и на 
Приложение към същата, Раздел ІІІ, т. 2 за ученици със специални 
образователни потребности, като се осигуряват допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 5 320 лв., от които 
1 490 лв. до 31.12.2017 г. 

Необходимите допълнителни средства в размер на 87 370 лв. да 
бъдат осигурени като дофинансиране по бюджета на съответните училища 
от бюджета на Община Варна за 2017 г. и 2018 г., съгласно приложение 
към настоящото решение. 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Девета точка от дневния ред: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1 , т. 3, чл. 221, т. 7 
от Търговския закон, 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 и по предложение от кмета на Община Варна с рег. 
№ РД17021688ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – Варна определя 
дивидент за 2017 г. (дължим от печалбите за 2016 г.) на търговските 
дружества и акционерните дружества със 100% общинско участие в 
капитала, както следва: 

 

№ ТД печалба 
/х.лв./ 

дължим дивидент 
(преди облагане с 

данък)  
/лв./ 

1 „Пазари“ ЕАД 527 404 736 
2 „Обреди“ ЕООД 117 89 856 

3 
“Дворец на културата и спорта” 
ЕАД 179 137 472 

  Общо 823 632 064 
Дивидентът да бъде преведен в срок до 10.12.2017 г. след приспадане 

на дължимия данък при източника. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Господин Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз направих едно предложение, което не се прие на комисия. Няма 

да го правя повторно. Такава беше волята на съветниците. Единствено за 
„Дворец на културата и спорта“, доколкото имам информация, спортна 
зала е на загуба. Не говоря за конкретната година. Говоря за счетоводна 
загуба, натрупана през последните десетина години и то много голяма 
загуба. При това положение може ли да бъде взет дивидент? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Може. 



Борислав ГУЦАНОВ 
И не трябва ли да се направи процедура, по която да се изчистват 

задълженията, а не да се взима дивидента. Мисля, че тук се допуска 
някаква грешка в това решение, което се предлага в момента. За да не 
остане някой с погрешно впечатление, не става въпрос за лош мениджмънт 
на сегашното ръководство на „Дворец на културата и спорта“ нали, за да 
не бъда разбран грешно. Казах, че са натрупани през годините поради 
много причини. Сега няма смисъл да влизаме в техния анализ и детайл. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Други мнения и съображения, колеги?... Не, аз чакам за още мнения, 

за да дам възможност да се отговори на въпроса после. Има ли някой, 
който би могъл да отговори по темата? Не виждам…, ами явно 
изпълнителният директор го няма в залата. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Той беше тук. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, да. Това гледам, но не го виждам. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… Господинова да каже… може ли…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Госпожо Господинова, ако е възможно да дадете малко разяснение 

по темата, чисто счетоводно… Ами явно го няма в залата. 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
По принцип за….., както казаха съветниците, за първа година от 

години назад Дружеството вече е на печалба и т.като предложението, което 
е изготвено от кмета на общината е свързано с изпълнението на бюджета 
на общината, който е приет с Общински съвет приходната част да има 
приходи от дивиденти в размер на 600 000 лв., това е единствената 
презумпция, от която е правено, за да се запълнят тези приходи. Но по 
отношение на това, че Общинският съвет е принципал на търговското 
дружества и е разглеждал тези отчети по време на комисиите, може да се 
вземе друго решение като целесъобразност….., да. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Няма как да отговори по темата, т.като не разполага с 

необходимите експертни познания в тази посока госпожа Господинова. 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Има одитор… да … 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Според мен нека се изтегли „Дворец на културата и спорта“, ако……  
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
… може, да. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… ако трябва ще бъде вкарана на следващата сесия да се изчисти 

въпроса и да се проведат разговори с директора на ДКС-то. 
 
Янко СТАНЕВ 
/зала, не се разбира/ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… по-скоро одиторът…управителят не знам до колко би могъл да 

отговори. Въпросът е към одитора на Дружеството. Управителят е ясно 
какво ще отговори нали… както всеки един управител на дружество ще 
каже „не искам да плащам дивидент“. Въпросът е чисто теоретично и 
законово, допустимо ли е?  

 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
Аз мисля, че няма пречка…. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… при наличие на непокрита загуба да се изплаща дивидент. Аз 

мисля, че законово е допустимо, но да чуем мнението на одитора… 
 
Стефка ГОСПОДИНОВА 
… няма пречка. Въпросът е на принципала, да вземете решение, 

според мен, но тук има юристи… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Атанасов, заповядайте. Господин Григоров, консултирайте 

се. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз искам 

единствено да питам възможността тези средства да бъдат отнесени във 
„Фонд резервен“, т.е. да не се плаща дивидент, за да могат да бъдат 
покрити част от загубите. Възможно ли е това? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Те не могат да отидат във „Фонд резервен“, а за покриване на … 
 
 



Христо АТАНАСОВ 
… непокритата загуба… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… да… 
 
Христо АТАНАСОВ 
… аз затова казвам, ако е възможно то тогава да разсъждаваме в тази 

насока, но наистина трябва да дойде някой да каже по-компетентно дали 
това е възможно. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Две са опциите, които бихме могли да вземем като решение. Едната 

опция е да разпределим дивидент, другата е да ги отнесем като непокрита 
загуба. Това е моето мнение, което изцяло и само е въпрос на наше 
решение, колеги. Така мисля аз, но нека одиторът да го потвърди, т.като не 
разполагам все пак с такава квалификация. Други мнения и съображения 
има ли, колеги? Доктор Станев. 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми господин председател, ако Дружеството е било на загуба и 

в баланса му съществува загуба, дивидент не може да се разпределя. 
Законодателят е категоричен. Няма две мнения по този въпрос. Който каже 
нещо друго, никога не е работил в…. Въпросът е тази загуба каква е? Къде 
съществува? По какъв начин е легитимирана и има ли я изобщо. Защото аз 
не вярвам Дружеството да предложи плащането на дивидент при 
положение, че предварително не е покрило загубите за минали периоди. 
Няма как да стане. … да, то това е друга тема. ….това ние вземаме, защото 
сме принципал на Дружеството… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. Колеги, аз правя процедурно предложение в този смисъл да 

отложим точката за разглеждане следобед, до което време да получим 
становище от страна на одитора на дружеството, възможно ли е… или от… 
директорът е ясно какво становище ще даде, господин Гуцанов… точно 
така. Допустимо ли е? Допустимо ли е законово, това е въпросът. Ама 
моето мнение, е че е допустимо законово. Да… Има процедура колеги, да 
отложим разглеждането за следобед… само да получим становището и 
това е. Според това вече ще се ориентираме без дебати кой как гласува, 
нали… ако е допустимо - допустимо, ако ли не … да … не бе, цялото ще го 
гласуваме следобед, защо да отделяме. Няма смисъл. Процедура, колеги. 
Подлагам на гласуване за следобед да се разгледа въпроса. Цялата точка, 
да. Те са в едно обединени, така или иначе, ще я гледаме следобед. Да…. 

 



Резултати от гласуването: за – 44; против – 1; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 6, предложението се приема. 

 
Господин Иванов, моля следващата точка. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Десета точка: 
884-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17021150ВН/30.10.2017 г., Общински съвет – 
Варна реши: 

- Отпуска финансови средства в размер на 80 000 лв. на Община 
Бургас за възстановяване на щетите и за подпомагане пострадалите от 
наводнението.  

- Отпуска финансови средства в размер на 10 000 лв. на Община  
Камено за възстановяване на щетите и за подпомагане пострадалите от 
наводнението. 

Средствата да бъдат осигурени като трансфер по §61-02 „Трансфери 
между бюджети“ (-) от бюджета на Община Варна за 2017 г.   

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

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Благодаря, колеги. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Точка единадесета: 
885-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 48, ал. 5 от  Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна и по предложение от кмета на Община 
Варна с рег. №   СД17001077ВН-001ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – 
Варна опрощава неплатените такси в общ размер на 416,31 лв. 
(четиристотин шестнадесет лева и тридесет и една стотинки) за ползваните 
социални услуги от двама граждани на Варна по приложен списък от 
„Домашен социален патронаж“ – Варна в периода от 01.01.2016 г. до 
31.12.2016 г., съгласно приложение към настоящото решение. 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 45; против – 1; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Дванадесета точка: 
886-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39 от Постановление № 
374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2017 г. и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17021693ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – Варна изменя 
Приложение 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 
транспортни разходи“ към бюджета на Община Варна за 2017 г., приет с 
решение № 715-2(20)/26,27.07.2017 г. на Общински съвет - Варна, в частта 
на дирекция „Здравеопазване“ при Община Варна, съгласно приложение 
към настоящото решение. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Точка тринадесет: 
887-2. На основание чл. 21, ал. 1, т.  2  и чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1, т. 2 и 
чл. 18а, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД17014211ВН/20.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна увеличава считано от 01.12.2017 г. числеността на персонала 
на „Комплекс за социални услуги за деца и младежи“, с адрес за 
управление гр. Варна, ул. „Константин и Фружин“ № 42, със статут на 
второстепенен разпоредител с бюджет, държавно делегирана дейност, 
Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по бюджета на 
Община Варна с девет броя длъжности, както следва: 

- детегледач – 7 /седем/ щатни бройки; 
- рехабилитатор – 1 /една/ щатна бройка; 
- шофьор – 1 /една/ щатна бройка; 
След извършените промени общата численост на персонала възлиза 

на 94.5 броя.  



Средствата за финансиране за заплати и осигуровки в размер на  7 
734 лв. месечно да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2017 
г. от бюджета на „Комплекс за социални услуги за деца и младежи“, 
дейност 530, държавно делегирана дейност. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Господин председател, правя предложение следващите 3 точки, 

т.като са на едно и също основание, да бъдат гласувани анблок, след 
разбира се, тяхното изчитане. 

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

предложение точки 14, 14.1 и 14.2  да бъдат гласувани анблок. Режим на 
гласуване. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17021036ПР–002ВН/13.11.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява промени в общата численост и структура на 
общинската администрация на район „Приморски“ при Община Варна, 
като увеличава числеността на дейност 122 „Общинска администрация“ – 
дофинансиране с 1 (една) щатна бройка за длъжността „Заместник кмет на 
район“, считано от 01.01.2018 г. 

Средствата за заплати и осигурителни вноски да бъдат в рамките на 
дейност 122 „Общинска администрация“ – дофинансиране от бюджета на 
Община Варна за 2018 г. 

14.1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17019205ВЛ-003ВН/13.11.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява промени в общата численост и структура на 
общинската администрация на район „Владислав Варненчик“ при Община 



Варна, като увеличава общата численост във функция „Жилищно 
строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 
околната среда“, дейност 629 „Други дейности по опазване на околната 
среда“ с 3 (три) щатни бройки за длъжността изпълнител „Обща 
поддръжка“, считано от 01.01.2018 г. 

Средствата за заплати и осигурителни вноски да бъдат в рамките на 
дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ – местна 
дейност от бюджета на Община Варна за 2018 г. 

 14.2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17022357МЛ-002ВН/20.11.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява промени в общата численост и структура на 
общинската администрация на район „Младост“ при Община Варна: 

- Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Младост“ в дейност 122 „Общинска администрация“ – дофинансиране с 1 
(една) щатна бройка, считано от 01.01.2018 г. 

- Преструктурира дирекция „Контролни и социално – икономически 
дейности“ в две дирекции – дирекция „Обществен ред и контрол“ и 
дирекция „Инженерна инфраструктура и социални дейности“. 

- Одобрява нова организационна структура, съгласно приложение 
към настоящото решение. 

Средствата за заплати и осигурителни вноски да бъдат в рамките на 
дейност 122 „Общинска администрация“ – дофинансиране от бюджета на 
Община Варна за 2018 г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Гуцанов е направил заявка за изказване. Заповядайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, ако наистина имаме поне малко самоуважение към 

себе си, тази точка няма да я гласуваме. Да виждате някой от тримата 
районни кмета да са тук? Извинявайте много, но не може някой да иска да 
се увеличава неговия щат и той да не присъства пред органа, който 
одобрява това негово желание, за да защити своето виждане. Защо го прави 
това? Че това е обидно към Общинския съвет. На следващо място говорим 
за оптимизация, говорим за….  /доктор Станев, много Ви моля/, говорим за 
оптимизация, говорим за електронни въвеждания, за това как 
администрацията да бъде намалена; едно гише; електронно правителство и 
всички други приказки, които няма някой, който да не ги е чувал и заедно с 
това нещо на район „Приморски“ правим четвърти заместник-кмет. 
Районът се разрастна? Откри се още един университет? Какво се случи? 
Може би са натоварени и тримата заместник-кмета толкова много, ама 
накъсват се от работа, че в момента трябва да има и четвърти заместник-
кмет?! В район „Младост“ не може да бъде направена оптимизация, трябва 
още една бройка да се вземе? Единствено за „Владиславово“, действително 



ако става въпрос, както говорихме на комисията, за допълнителни бройки 
свързани с парка и с нарушенията, които се случват там, да това е друга 
тема и за това, че ще има нов парк, който да се изгражда във 
„Владиславово“. Но другите двете неща какво ги правим? И на следващо 
място пак Ви казвам, нека да имаме самоуважение към самите себе се, за 
да ни уважават и другите. Това е ненормално, което става днес. 
Актуализация на бюджет без заместник-кметове, не говоря за кмета. 
Искане за увеличаване на щатните бройки без кметовете да са тук. Господа 
управляващи, поне да запазим достойнството на Общинския съвет, а да не 
говорим за това, че за двете кметства това е абсурдно, което трябва да бъде 
направено от Общинския съвет. Абсурдно искане. Независимо какви 
аргументи ще бъдат изказани след малко в защита на хората, които ги 
няма. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Гуцанов. Само ще Ви припомня, че на комисии 

бяха дадени доста, доста, доста подробни разяснения кое какво е и защо се 
налага. Аз лично присъствах. Не си спомням Вие да присъствахте. Само, 
че аз лично съм убеден защо ще подкрепя. По отношение на представител 
на администрацията, човекът който отговаря за структурата, е тук - 
Главният секретар и аз ще й дам възможност да на направи изказване, само 
че преди това имаше Марица Гърдева искане. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
/зала, не се разбира/ 
 
Марица ГЪРДЕВА 
… Що бе, господин Гуцанов, преди малко и Вас прегърнах, даже 

мисля, че Ви и целунах. Ние сме широко скроени. По отношение на 
увеличението на щата аз смятам, че всеки един от общинските съветници 
се уважава и Общински съвет като орган има своето самоуважение. Аз 
изключително много уважавам и факта, че районните кметове са отишли 
да си вършат работата по районите, а не са тук да …… ами не 
обядват…имам информация кой какво върши, даже току-що говорих по 
телефона с двама от тях. Така… господин Григоров… моля, след това 
заповядайте, ама хайде да не се държим като в биг брадър някакъв… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… продължете изказването… 
 
Марица ГЪРДЕВА 
… така. Също изключително много уважавам и гражданите на 

„Виница“. Ставаше въпрос за кметство „Приморски“. На две комисии беше 
обяснено, че там ще има изнесена администрация, която ще обслужва 
гражданите на „Виница“, „Траката“, кк „Чайка“, „Ален мак“. Ние, освен 



себе си, освен Общински съвет трябва да уважаваме  гражданите и техните 
нужди и фактът, че на тях им трябва администрация, която да е по-близка 
до гражданите. Затова с удоволствие ще го гласувам това и със 
съответното себеуважение. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Реплика на господин Гуцанов към госпожа Гърдева. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаема госпожо Гърдева,  заседанията на Общинския съвет се 

провеждат максимум един път на месец, даже може би на около месец и 
половина. Всеки един кмет на район, кметът на града и заместник-
кметовете трябва да бъдат тук когато се обсъждат, за жалост това не се е 
случвало, включително и когато Кирил Йорданов е бил кмет на града е 
седял твърде малко в залата и постоянно сте чували подобни упреци, които 
и в момента отправям. Но аз мисля, че това е нормалното. Още повече, 
когато се вкарва точка, която касае тях. Няма защо главният секретар да 
караме в момента да защитава техните виждания… 

 
Марица ГЪРДЕВА 
/зала, не се разбира/ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… госпожо Гърдева, ще Ви дам възможност, не прекъсвайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Така, че това са елементарни, етични отношения, които трябва да 

бъдат спазвани. Не говоря дори за професионални. А що се отнася до това, 
че четвъртият заместник-кмет ще бъде в администрацията на „Виница“, 
мисля че са достатъчно тримата, единият да бъде прехвърлен във 
„Виница“. Не е толкова голям района. Това, че е най-големият в България, 
не във Варна, не значи, че трябва да има четирима заместник-кмета. Не 
значи, че трябва да има раздута администрация. Не значи, че всеки един 
коалиционен партньор, за да бъде удовлетворено неговото виждане, да 
бъде заместник-кмет.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Гуцанов, радвам се, че изразихте мнението си. 

Предполагам, че всеки с волята си ще ….. Ами, според господин Гуцанов, 
който е единственият неразбрал защо се променя, няма нужда от изказване 
от главния секретар, т.като Вие /към Борислав Гуцанов / го казвате, че няма 
нужда да давам думата… да, разбрах Ви. Поради тази причина няма да дам 
думата и пак казвам, съветът ми е да присъствате на комисии.…  

 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
/зала/ На комисията съм присъствал и съм изказал абсолютно същото 

мнение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…на комисията по структури… няма значение 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… в момента се гледа от комисията по финанси и се докладва от 

комисията по финанси… 
 
Станислав ИВАНОВ 
… с положително становище от комисията по финанси… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… благодаря Ви. Има ли други мнения и съображения? Да припомня, 

че решенията са приети за гласуване анблок. Режим на гласуване. 
 
888-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17021036ПР–002ВН/13.11.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява промени в общата численост и структура на 
общинската администрация на район „Приморски“ при Община Варна, 
като увеличава числеността на дейност 122 „Общинска администрация“ – 
дофинансиране с 1 (една) щатна бройка за длъжността „Заместник кмет на 
район“, считано от 01.01.2018 г. 

Средствата за заплати и осигурителни вноски да бъдат в рамките на 
дейност 122 „Общинска администрация“ – дофинансиране от бюджета на 
Община Варна за 2018 г. 

 
 
 
889-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17019205ВЛ-003ВН/13.11.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява промени в общата численост и структура на 
общинската администрация на район „Владислав Варненчик“ при 
Община Варна, като увеличава общата численост във функция „Жилищно 
строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 
околната среда“, дейност 629 „Други дейности по опазване на околната 
среда“ с 3 (три) щатни бройки за длъжността изпълнител „Обща 
поддръжка“, считано от 01.01.2018 г. 



Средствата за заплати и осигурителни вноски да бъдат в рамките на 
дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ – местна 
дейност от бюджета на Община Варна за 2018 г. 

 
 
 
 890-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17022357МЛ-002ВН/20.11.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява промени в общата численост и структура на 
общинската администрация на район „Младост“ при Община Варна: 

- Увеличава числеността на общинската администрация на район 
„Младост“ в дейност 122 „Общинска администрация“ – дофинансиране с 1 
(една) щатна бройка, считано от 01.01.2018 г. 

- Преструктурира дирекция „Контролни и социално – икономически 
дейности“ в две дирекции – дирекция „Обществен ред и контрол“ и 
дирекция „Инженерна инфраструктура и социални дейности“. 

- Одобрява нова организационна структура, съгласно приложение 
към настоящото решение. 

Средствата за заплати и осигурителни вноски да бъдат в рамките на 
дейност 122 „Общинска администрация“ – дофинансиране от бюджета на 
Община Варна за 2018 г. 
 

Резултати от гласуването: за – 37; против – 5; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 5, предложението се приема. 

 
Станислав ИВАНОВ 
Точка петнадесета: 
891-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с това, че Община 
Варна самостоятелно третира отпадъците си от месец април 2011 г. в 
инсталацията на „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД с. Езерово, стриктно 
спазвайки приоритетния ред (йерархия) за управление на отпадъците 
съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. №  
РД17022204ВН/13.11.2017 г., Общински съвет – Варна взема решение за 
започване на процедура по реда на чл. 25, във връзка с чл. 24, ал.1, т. 6 от 
Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци пред Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна, 
за освобождаване на събраните средства в размер на 1 100 000 лв. (един 
милион и сто хиляди лева) по реда на чл. 20 от същата наредба, с цел 
разходването им за предварително третиране и оползотворяване на 
битовите отпадъци, в това число рециклиране, обезпечаващо 



функционирането на общинската система за управление на отпадъците от 
територията на Община Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
предприеме необходимите действия за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението.  

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

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 42; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Господин председател, първото предложение от допълнително 

внесените, а именно: 
892-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 62, ал. 1 от 
Административно – процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна изменя 
свое решение  № 720-2(20)/26,27.07.2017 г., като същото придобива 
следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства в размер до 75 000 лв. 
(седемдесет и пет хиляди лева) на Многопрофилна болница за активно 
лечение „Света Марина“ ЕАД – гр. Варна за финансиране на 
допълнителни съпътстващи дейности по „Програма за лечение с опиеви 
агонисти и агонисти – антагонисти на лица зависими към опиоиди“, които 
остават непокрити с осигуреното от Министерство на здравеопазването 
финансиране по Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 
2017 г.“. 

Средствата да бъдат заплатени на Многопрофилна болница за 
активно лечение „Света Марина“ ЕАД – гр. Варна от бюджета на Община 
Варна за 2017 г., след представяне на съответната счетоводна справка и 
отчетни документи“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 1; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 4, предложението се приема.  
 



Станислав ИВАНОВ 
Седемнадесета точка: 
17. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 100, ал. 2, т. 6 
от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Варна отпуска 
финансови средства в размер на 26 005 лв. (двадесет и шест хиляди и пет 
лева) на ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД, като целева 
субсидия за покриване на натрупаните задължения към „ЕНЕРГО-ПРО 
Варна“ ЕАД с цел запазване собствеността на лечебното заведение, 
предотвратяване на съдебни искове и/или запор на банкови сметки. 

Средствата да бъдат осигурени от § 4300 „Субсидии за нефинансови 
предприятия“, функция „Здравеопазване“, дейност 469 от бюджета на 
Община Варна за 2017 г. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Само тук една корекция на 

изчетеното от председателя е „….в размер до 26 005 лв.“. Мнения и 
съображения? Режим на гласуване. А, извинявам се. Доктор Митковски -  
заявка за изказване. Заповядайте. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Господин председател, колеги, ето за това ставаше дума, когато 

направих своето изказване при точката за актуализацията на бюджета. За 
съжаление пак никой не ми отговори. До това са доведени лечебните ни 
заведения или поне една част от тях, благодарение на нашето неучастие и 
неподпомагане в тяхното финансиране, за което някои от тях наистина 
имат нужда, за да оцелеят. Това лечебно заведение от много години е в 
тежко финансово състояние и да си го кажем честно то е почти фалирало. 
Но поради стратегическото му разположение и значение то трябва да 
продължи да съществува. Само тази гледна точка, не от друга. Само тази 
гледна точка. Неглижирането на здравеопазването в града ни има своите 
много и различни последици. Ето това е една от тях. Това лечебно 
заведение дефакто трябва да се закрие, ако не беше в „Аспарухово“, ако не 
беше зад канала и т.н. Така е и с „Чайка“. Там само че няма нищо 
стратегическо. Така, че колеги когато става дума за финансиране на 
здравеопазване, не знам защо администрацията неглижира това свое 
задължение и тази своя дейност. Колегите, които са лекари в комисията по 
здравеопазване знаят за какво стават дума. Просто няма какво да се 
направи само от тази комисия, защото тя гласува, решенията й не се 
изпълняват. Благодаря Ви. Иначе естествено, че ще подкрепя това. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Аз се ангажирам да дам списък на отпуснатите 

средства и на закупената апаратура в последните няколко години – по 
видове и стойности. Следобед, ако успеят да ми я направят ще Ви я 



предоставя. Други мнения и съображения, колеги. Не виждам. Режим на 
гласуване. 

 
893-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 100, ал. 2, т. 6 
от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Варна отпуска 
финансови средства в размер  до 26 005 лв. (двадесет и шест хиляди и пет 
лева) на ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД, като 
целева субсидия за покриване на натрупаните задължения към „ЕНЕРГО-
ПРО Варна“ ЕАД с цел запазване собствеността на лечебното заведение, 
предотвратяване на съдебни искове и/или запор на банкови сметки. 

Средствата да бъдат осигурени от § 4300 „Субсидии за нефинансови 
предприятия“, функция „Здравеопазване“, дейност 469 от бюджета на 
Община Варна за 2017 г. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 4, предложението се приема. 
 
Заповядайте, господин Иванов. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Благодаря, господин председател. Зачитам последната точка от 

извънредно влезлите.  
894-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  Общински съвет – Варна дава 
съгласие да бъдат закупени и дарени зимни якета, на стойност до 3000 
лв. за нуждите на децата от Дом за деца, лишени от родителска грижа 
„Княгиня Надежда“, Център за настаняване от семеен тип „Другарче“ и 
Център за настаняване от семеен тип „Изгрев“, находящи се в град Варна, 
съгласно списък приложен към настоящото решение. 

Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за 2017 г.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, мнения и съображения? Вносителят е тук, така че в случай, 

че има въпроси ще му дадем възможност да… ами, благородна идея, 
колегата Антоан Влаев е вносител, само да кажа. Не е администрацията. 
Ако няма въпроси колеги, режим на гласуване. Призовавам Ви да 
подкрепите тази благородна идея на колегата Влаев….  

 
Григор ГРИГОРОВ 
/зала/ 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
… господин Григоров… следобед освен… след дъжд качулка, ама 

няма значение, вие ще си го кажете… супер 
 
Резултати от гласуването: за – 46; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 5, предложението се приема. 
 
За протокола: Ивайло Митковски – за.  
 
Колеги, обявявам обедна почивка до два без петнайсет, до13:45 ч.  
 
 

  



 
Следобедно заседание – начало от 13:45 ч. 
 
Присъстват 46 общински съветника, отсъстват: 
 
Антон АПОСТОЛОВ 
Антраник ШАКАРИЯН 
Данаил ПАПАЗОВ 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Петър ЛИПЧЕВ 

  



III. 
 

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

„Наука и образование“ относно: 
(1) – актуализиране на списъка на средищните училища в Община 

Варна за учебната 2017/2018 г. 
(2) – присъждане на Годишни поименни награди на община Варна за 

студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати високи 
резултати.   

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

 (4) – приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците в община Варна (2017 - 2019 г.). 
 

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

Тодор БАЛАБАНОВ 
Преминаваме към точка трета от дневния ред. Господин Славов, 

имате думата.  
 
Славчо СЛАВОВ 
Благодаря господин председател. 
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 283, 
ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 3 от 
ПМС №128/29.06.2017 г. за приемане на списъка на средищните училища в 
Република България, определяне на критерии за включване в списъка на 
средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на 
средствата за допълнително финансиране за осигуряване на обучението на 
пътуващите ученици от средищни училища и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД17015903ВН/14.08.2017 г., Общински съвет – 
Варна  дава съгласие СУ „Димчо Дебелянов“ да бъде включено в Списъка 
на средищните училища в Република България за учебната 2017/2018 
година. 
         Възлага на кмета на Община Варна да изготви мотивирано 
предложение до Министъра на образованието и науката за включване на 
СУ „Димчо Дебелянов“ в Списъка на средищните училища в Република 
България за учебната 2017/2018 година. 

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



Резултати от гласуването: за – 19; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 32, предложението се приема.  

 
За протокола: Светлан Златев – „за“, Бонка Банкова – „за Лидия 

Маринова – „за“, Милена Георгиева – „за“, Антоанета Цветкова – „за“, 
Людмила Колева – „за“, Стен Лазаров – „за“……  

Колеги, ще повторя гласуването, защото станаха много. Имаме 
кворума, имаме положени подписи… Някой има ли проблем с 
устройството си?  

 
Славчо СЛАВОВ 
…явно има… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Режим на гласуване, колеги. Повторно, предвид факта, че голяма 

част от колегите не можаха да гласуват. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

895-3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 
с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и 
чл. 3 от ПМС №128/29.06.2017 г. за приемане на списъка на средищните 
училища в Република България, определяне на критерии за включване в 
списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за 
разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване на 
обучението на пътуващите ученици от средищни училища и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17015903ВН/14.08.2017 г., Общински съвет – Варна  дава съгласие СУ 
„Димчо Дебелянов“ да бъде включено в Списъка на средищните училища в 
Република България за учебната 2017/2018 година. 
         Възлага на кмета на Община Варна да изготви мотивирано 
предложение до Министъра на образованието и науката за включване на 
СУ „Димчо Дебелянов“ в Списъка на средищните училища в Република 
България за учебната 2017/2018 година. 
 

Резултати от гласуването: за – 28; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 23, предложението се приема. 

 
За протокола: Пейчо Бюлбюлев – „за“, Николай Георгиев – „за“, 

Стен Лазаров - „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Славов, заповядайте. 



Славчо СЛАВОВ 
Да, благодаря Ви. 
896-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 2.7 от Статута за определяне на годишни поименни награди на Община 
Варна за студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати 
високи резултати,  Общински съвет – Варна присъжда Годишни 
поименни награди на Община Варна за студенти от Варненските 
висши учебни заведения за постигнати високи резултати за 2017 г., 
както следва: 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 
 
Александър Павлинов Иванов – студент 3 курс, специалност 

„Психология“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.   
Трето място в Студентска научна сесия на Технически университет – 

Варна с доклад на тема „Политическо лидерство“ – месец април, 2017 г., 
град Варна. 

Участвал е в:  
 - Първа студентска научно – практическа конференция „Заедно за 

правата на детето“ с доклад на тема „Ученическото самоуправление – 
гарант за правата на децата в училище“ – месец май, 2017 г., град Русе; 

- Студентска научна сесия „Младеж, наука, съвременност“ с доклад 
на тема „Психологически типологии за лидерството“ – месец декември, 
2016 г., град Варна; 

- Проект „Павилион на знанието и младежката креативност“, 
ключово направление младите професионалисти финансиран от Община 
Варна на сдружение „Варна – Европейска младежка столица“,  

  
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 
 
Михаил Емилов Димитров - студент 3 курс, специалност 

„Финанси“ в Икономически университет - Варна. 
Златен медал от Национална студентска олимпиада по математика, 

група „В“ – месец май, 2017 г., к.к. Пампорово. 
Първо място на Университетска олимпиада по математика на 

Икономически университет – Варна –  месец декември 2016 г., град Варна. 
Първо място в прегледа на Студентската научна дейност, секция 

„Социални и хуманитарни науки“ – месец май, 2017 г., град Варна. 
СОЦИАЛНИ СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 
  
Леман Лятиф Хакиф - студентка 4 курс, специалност „Право“ във 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.  
Проведен едномесечен стаж в Администрацията на Висшия съдебен 

съвет – месец септември, 2017 г., град София.  



Проведен стаж в Териториална дирекция на Национална агенция за 
приходите – Пловдив за периода от месец юли до месец август, 2017 г, 
град Пловдив. 

Участвала е в: 
- Пролетна студентска научна конференция с доклад на тема 

„Трудови договори за допълнителен труд“ – месец март, 2017 г., град 
Варна;  

- Майсторски клас на тема „Код данъци“ – месец февруари, 2017 г., 
град Варна; 

Успешно завършен майсторски клас на тема „Изкуството на 
комуникацията“ – месец май, 2017 г., град Варна. 

Практическо обучение в реална работна среда, реализирана в кантора 
на „адвокат Роси Николаева Недева“ – обучаваща организация по проект 
BG05M20P001-2.002-0001 „Студентски практики - Фаза 1“, Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. – 
от месец октомври до месец декември, 2016 г. 

 
ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  
 
Соня Сергеева Лазарова – студентка 2 курс, специалност  

„Софтуерни и интернет технологии“ в Технически университет – Варна.  
Бронзов медал от Национална студентска олимпиада по математика, 

група „Б“ - месец май, 2017 г., к.к. Пампорово. 
Бронзов медал от Пета национална студентска олимпиада по 

компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“, група „Б“ - месец 
октомври, 2016 г., град Велико Търново. 

Първо място в Студентска олимпиада по математика посветена на 55 
- годишнината на Технически университет – Варна - месец май, 2017 г., 
град Варна. 

 
ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
 
Георги Деянов Вангелов - студент 2 курс, специалност „Корабни 

машини и механизми“ във Висше военноморско училище „Никола Йонков 
Вапцаров“. 

Бронзов медал от Националната студентска олимпиада по 
математика, група „Б“ – месец май, 2017, к.к. Пампорово. 

Участвал е в кампаниите на Международна организация за търсене 
на астероида  (International Astronomical Search Collaboration) – месец юли 
– месец август, 2017 г. 

 
АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 
 
Няма номинация. 
 



ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ 
  
 Десислав Теодоров Добрев  – студент 6 курс, специалност 

„Дентална медицина“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов” – Варна.  

Участвал е в Международен конгрес  „Sofia Dental Meeting“  с 
научни доклади на тема „Предимства и недостатъци на високо-оборотните 
наконечници за препариране на зъби за цели обвивни корони“ и 
„Наконечници за препариране на ендогенни канали“  –  месец октомври, 
2016 г., град София.  

Автор на две публикации в списание „MedInform“ на теми 
„Медикаментозно свързана остеонекроза на челюстните кости“ и 
„Отношение на долните молари към каналис мандибуларис – риск от 
травми на алвеоларния нерв след екстракция“ – 2017 г.  

Участвал е в Международен студентски симпозиум „Black Sea 
Symposium for Young Scientists in Biomedicine“  с научни доклади на тема 
„Статистически анализ на орално-хигиенните навици и запознатостта с 
рака на устната кухина“, „Назъбна протеза, задържана чрез пинлеи-
болатачмънти“ и „Бисфосфонатно - свързана остеонекроза на челюстите“ - 
месец април, 2017 г.   

 
ИЗКУСТВА 
 
Денис Кемал Зекирия – студент 3 курс, специалност „Бизнес 

информационни системи“ в Икономически университет - Варна. 
Трето място в Национален фотоконкурс „Моето слънчево лято“ - 

месец септември, 2017 г., град Пловдив.   
Участвал е в:  
- Обучение на тема „Комуникативни умения. Невербални и вербални 

комуникативни умения. Ефективно презентиране и говорене пред 
публика“, по проект „Младежки информационно – консултантски център – 
Варна“ на сдружение „Младежки информационен доброволчески център“ 
– месец март, 2017 г., град Варна; 

- Практическо обучение в реална работна среда реализирана в „Белл 
Едюкейшън“ – обучаваща организация по Проект BG05M20P001-2.002-
0001 „Студентски практики - Фаза 1“, Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. – от месец януари до 
месец април, 2017 г. 

 
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА 
 
Петър Стефков Генов - студент 4 курс, специалност „Организация 

и управление на военните формирования на тактическо ниво“ във Висше 
военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. 

Участвал е в: 



- Международна научна конференция „Киберсигурността в 
информационното общество“ с доклад на тема „SWOT анализ на 
въвеждане на „облачни“ технологии в автоматизираните информационни 
системи“– месец април, 2017 г., град Шумен;  

- Курсантско – студентска научна конференция в Националния 
военен университет „Васил Левски“ с доклад на тема „Руската подводна 
ракета „Вихър“ – месец декември, 2016 г., град Велико Търново;  

- Студентска научна сесия с доклад на тема „Видове субективни 
права“ – месец април, 2017 г., град Варна. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
За протокола: Антоан Влаев – „за“. 

 
Славчо СЛАВОВ 
897-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 256 от Закона за 
предучилищното и училищно образование и съобразно предложенията на 
директорите на образователните институции и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД16026510ВН-064ВН/06.11.2017 г,  Общински 
съвет – Варна дава съгласие за преместване на деца и ученици от СУ 
„Димчо Дебелянов“, включено като обект на интервенция в проект 
„Модернизация на образователната инфраструктура на територията 
на град Варна“ по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Варна“, част от 
процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., в други училища на територията на 
Община Варна по време на изпълнение на предвидените строително-
монтажни дейности с цел да се обезпечи сигурността им и да се осигури 
непрекъснат учебен процес, както следва: 

1. I и II клас – в СУ „Елин Пелин“; 
2. Подготвителна група, III и IV клас – в ОУ “Иван Вазов“ и 

Професионална гимназия по електротехника, Варна /двете образователни 
институции съвместно използват сградата/; 

3. V до XII клас – в СУ “Любен Каравелов“. 



4. В ОУ „Стоян Михайловски“ - при непредвидени обстоятелства и 
възникване на допълнителна необходимост.  

Общински съвет – Варна задължава директорът на СУ „Димчо 
Дебелянов“ в едноседмичен срок от преместването да уреди договорно 
взаимоотношенията си по ползването и пребиваването в сградите с 
директорите на приемащите образователни институции. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване.  
 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 16, предложението се приема. 
 
За протокола: Даниела Димова – „за“, Мартин Андонов – „за“, 

Марица Гърдева – „за“, Григор Григоров – „за“,  Ивайло Митковски – „за“, 
Лидия  Маринова – „за“, Костадин Костадинов – „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Славов, заповядайте за последния проект за решение. 
 
Славчо СЛАВОВ 
898-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 17 ал. 1, т. 3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 
197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование и 
по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17021686ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – Варна приема Общинска 
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 
Община Варна 2017 - 2019 г., съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
За протокола: Ивайло Митковски - „за“, Юлияна Боева – „за“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Преди да преминем към точка четири от дневния ред, колеги, ще ви 

върна малко назад по точката по „Финанси“ във връзка с дивидента, който 
отложихме за разглеждане следобед. През почивката успях да се свържа с 
одитора на дружеството – професор Надя Костова, която ме уведоми за 
следното: че законовото положение предполага възможност за 
разпределяне на дивидент, но дружеството по закон няма право после да го 



изплаща. Така че, аз ще дам думата и на господин Христов да каже. Аз 
предлагам така или иначе да си приемем направеното предложение, оттам 
насетне вече господин Христов ще действа както му повелява закона. 
Господин Иванов, проекта е изчетен за решение, така че няма 
необходимост. Имате ли мнения и съображения, колеги, или ако не сте 
съгласни, разбира се, или с някакво друго предложение? Това е 
становището на одитора професор Костова, с която аз сега се чух през 
почивката. Отсъства от града, поради което не може да дойде. Да, няма да 
го изплати, дай Боже да има възможност да изплаща дивиденти още 
следващата година. Нека първо….., добре, господин Гуцанов, заповядайте, 
след това ще дам думата на господин Христов да изрази…. Ами аз това 
исках да направя, само че Вие станахте. Заповядайте, господин Христов. 

 
Минко ХРИСТОВ 
Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми госпожи и господа 

общински съветници, ПК „Финанси и бюджет“ на 15.11.2017 г. взема 
решение за разпределяне на дивидент на търговските дружества от 
печалбата за 2016 година, с което задължава  вече дружествата да изплатят 
този дивидент, но в случая какво е състоянието на „Двореца на културата и 
спорта“? От неговото създаване от 97-ма година до днешна дата, шест 
години дружеството излиза на печалба, от 2002, 2007, 2008, 2009, 2010 
години печалбата е 82 584 лв.; 2016 година печалбата е 178 935 лв. Общата 
натрупана печалба в годините е 261 519 лв., а натрупаната загуба е в 
размер на 2 784 000 лв. С наш изходящ номер 352 от 12.10.2016 г. и 
входящ номер ОС17000746ВН от 13.10.2107 г. сме входирали писмо до 
Общински съвет за вземане на решение за разпределяне, в което казваме да 
се вземе решение за покриване на непокритата загуба от минали години до 
размера на неразпределената печалба и тя е 261 519 лв. Това е и 
изискването на Търговския закон чл. 247а, ал. 3, която казва: плащанията 
по ал.1 се извършват до размера на печалбата за съответната година, 
неразпределената печалба от минали години, частта от фонд „Резервен“ и 
другите фондове на дружеството, надхвърлящи определения от закона или 
устава минимум, намален с непокритите загуби от предходни години и 
отчисленията за фонд „Резервен“ и другите фондове, които дружеството е 
длъжно да образува по закон или устав. Входирахме го това писмо. Вече 
оттук нататък е Ваше решението как ще гласувате. Лека работа. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря ви. Колеги, мнения и съображения? Господин Григоров, 

заповядайте. След което господин Гуцанов. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Всъщност аргументът затова да не променяме макрорамката е 

съществен и е ясно, че ще гласуваме това, но просто нека да се има 
предвид, че при тази непокрита загуба от около два милиона и 



задължението дружеството да има във фонд „Резервен“ още два милиона, 
ние в скоро време не би трябвало да разчитаме на дивиденти. Когато 
догодина, по-догодина се вземат решенията да се има това в предвид, за да 
не изпадаме в тази ситуация.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Много правилно, резонно изказване, господин Григоров, благодаря 

Ви. Господин Гуцанов, искахте думата, желаете ли все още?  
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз се радвам, че в крайна сметка се стигна до едно решение и оттук 

нататък да гласуваме… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Въпросът беше да уточним  законовото положение какво е. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… Но нали с ясното съзнание, че се гласува, но да не ни притиснат 

след това финансовите отдели да му кажат дайте си парите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… Даже ще го вържат финансовите отдели. 
 
Минко ХРИСТОВ 
Много се извинявам, но имайте предвид, че ако се вземе решение за 

разпределяне на дивидент, ние сме длъжни веднага да внесем данъка, 
независимо от това какво се случва нататък. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Данъка! 
 
Минко ХРИСТОВ 
Данъкът се дължи в момента на вземане на решение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Така е. Режим на гласуване, колеги. По предложението в 

първоначалния му вид. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да обърнете внимание на колегата Гуцанов. Някой друг колега 

има ли проблеми със системата? 
 

 



883-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1 , т. 3, 
чл. 221, т. 7 от Търговския закон, 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 и по предложение от кмета на Община 
Варна с рег. № РД17021688ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – Варна 
определя дивидент за 2017 г. (дължим от печалбите за 2016 г.) на 
търговските дружества и акционерните дружества със 100% общинско 
участие в капитала, както следва: 

 

№ ТД печалба 
/х.лв./ 

дължим дивидент 
(преди облагане с 

данък)  
/лв./ 

1 „Пазари“ ЕАД 527 404 736 
2 „Обреди“ ЕООД 117 89 856 

3 
“Дворец на културата и спорта” 
ЕАД 179 137 472 

  Общо 823 632 064 
Дивидентът да бъде преведен в срок до 10.12.2017 г. след приспадане 

на дължимия данък при източника. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
За протокола: Борислав Гуцанов – „въздържал се“, Чавдар Трифонов 

– „за“.  
 
Доктор Маринова, заповядайте. Преминаваме към четвърта точка от 

дневния ред. 
 

  



IV. 
 

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

„Социални дейности и жилищна политика“ относно: 
(1)  ̶  даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет за отпускане на персонални пенсии на деца.  
(2) – приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги 

за 2018 г. на Община Варна. 
(3) – даване на съгласие за промяна на адресите за предоставяне на 

социални услуги на: Дом за стари хора „Гергана“, Дом за пълнолетни 
лица с физически увреждания и Дом за стари хора. 

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

Докл.:  Лидия Маринова – Председател  ПК“СДЖП“ 
 
Лидия МАРИНОВА 
Уважаеми господин Председател, колеги, първа точка има осем, 

мисля че бяха подточки, които са на едно основание. Предлагам да ги 
гласуваме всички анблок. Ще изчета решението. Касае се за персонални 
пенсии само с имената. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има предложение за гласуване анблок на точки от едно до две 

всъщност с всички подточки. Мнения и съображения по процедурното 
предложение на д-р Маринова? Режим на гласуване на процедурно 
предложение. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Заповядайте, д-р Маринова. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Тъй като предложението за решение се касае за персонални пенсии 

на доста деца, ще изчета основанието за отпускане на персонални пенсии и 
имената на децата. 

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 



899-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № 
РД17008439ВН_001ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Преслав Николаев Петров от гр. Варна. 

 
 
 
900-4. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № 
РД17008440ВН_001ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Петър Николаев Петров от гр. Варна. 

 
 
 
901-4. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № 
РД17012401ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на децата Юлиян Красимиров Радев и Мария 
Красимирова Радева от гр. Варна. 

 
 
 
902-4. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № 
РД17010316ВН_001ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на Мария Евгениева Камбурова от гр. Варна. 

 
 
 
903-4. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 



стаж и по предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № 
РД17010317ВН_001ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Десислава Евгениева Камбурова от гр. 
Варна. 

 
 
 
904-4. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № 
РД17011118ВН_001ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Оливия Маринова от гр. Варна. 

 
 
 
905-4. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № 
РД17011119ВН_001ВН/27.06.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Ели Маринова от гр. Варна. 

 
 
 
906-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № 
РД17012813ВН-001ВН/20.09.2017г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Анна Петрова Недева от град Варна. 

 
 
 
907-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № 
РД17015209ВН-001ВН/20.09.2017г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 



персонална пенсия на децата Кремена Славова Альошева, Димка 
Славова Альошева, Али Славов Альошев, Марин Славов Альошев, 
Анка Славова Альошева, Веселин Славов Альошев, Сибел Славова 
Альошева, Юсеин Славов Альошев от град Варна. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 6, предложението се приема. 
 
За протокола: Лидия Маринова – „за“. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Точка втора: 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19 ал. 2 
и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и по предложение от Иван 
Портних – кмет на Община Варна с рег. № РД17014265ВН/21.07.2017 г., 
Общински съвет – Варна приема Годишен план за развитие на социалните 
услуги за 2018 година на Община Варна, съгласно приложение. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Господин Григоров. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Уважаеми колеги, аз няма да подкрепя това предложение по няколко 

причини. Първата причина е, че според Закона за социалното подпомагане 
областната администрация трябва да инициира и да изготви план за 
развитие на социалните услуги в област Варна за пет годишен период, а 
именно за периода 2016 – 2020 г. На основание на този план за развитие 
съответно и Община Варна трябва да изготви своя план за развитие на 
социалните услуги, като естествено този план преди това трябва да бъде 
подкрепен с анализ на нуждите, свършеното от действащите програми, 
някои програми ако трябва да се закрият, други да им се увеличи 
капацитета, да се разкрият нови и т.н. Това нещо го говорим от две години 
и то не се случва. Миналата година, когато приемахме плана за развитие на 
Община Варна в социалните дейности, взехме решение, че тази година ще 
приемем този план след като получим отчета за извършените социални 
дейности и резултатите от тях за 2016 г. Това отново не се случи.  

Какво се случва в социалната сфера на Община Варна? Искам да 
отбележа само няколко щриха. По мои наблюдения, знаете че съм 
достатъчно ангажиран с темата социални дейности и жилищна политика, 
първото и най–неприятно впечатление, което мога да споделя с вас, това е 
че по отношение на общинската политика по отношение на общинските 



жилища нашата комисия не е провела нито един дебат и ние нямаме нито 
едно решение затова какво възнамеряваме да правим с общинския 
жилищен фонд, как да го развиваме и т.н. Благодарение на инициативата 
на правната комисия и на господин Атанасов, напредва новата наредба за 
управление на общинския жилищен фонд, което се надявам до края на 
годината да е факт и догодина вече да работим по нея. В сферата на 
социалните дейности се забеляза през 2016 – 2017 г. желанието на 
господин Базитов да въведе завишен контрол по отношение на 
доставчиците на социални услуги, вследствие на което през пролетта на 
тази година в комисия той сподели, че благодарение на тези усилия той 
получава заплахи по телефона и по друг начин. Отделно от това, през 2016 
г. проведохме едно открито заседание в центъра по евроинтеграция, което 
беше в поликлиниката в Аспарухово. Едно прекрасно място, един 
колектив, който си вършеше според нас добре работата и т.н. Какво се 
случи? Всъщност се случи следното: „Евроинтеграция“ не беше класирана 
да продължи предоставянето на тази услуга, за сметка на това 
администрацията, дирекция „Социални дейности“ реши,че парите по тази 
услуга трябва да бъдат насочени към веригата за социални услуги 
„Вижън“, в едно помещение, в което аз съм дал поне два сигнала, че 
предходната услуга беше тип „кафене“. Тази агенция и до момента няма 
договор за наем с общината за ползване на помещението и т.н. 
Административният съд на две инстанции реши, че конкурсът е 
незаконосъобразен и както и да е. И какво се случи допълнително 
помещенията, които „Евроинтеграция“ ползваше, в момента познайте от 
кого се стопанисват? от Фондация „Владиславово“. Тоест, двете вериги за 
социални услуги се разправиха с един доставчик на социални услуги, 
според моето скромно мнение, който се справяше добре с поставените 
задачи и то с активната помощ на администрацията и по–специално на 
дирекция „Социални дейности“. На комисията, за която аз закъснях, когато 
се приемаше предложението за годишната програма за 2018 г., комисията е 
приключила точно за двадесет минути. Аз прочетох протокола и какво е 
видно от този протокол? От този протокол е видно, че предложението на 
председателя на комисията планът за 2018 г. да бъде разгледан и приет 
след като получим отчета за 2016 г., бе бламиран от членовете на 
комисията. Няма да казвам кой има тази възможност да бламира 
председателя на комисията, но искам да кажа, че в тази комисия има хора, 
като колежката Калина Пеева, като д-р Маринова, себе си включвам в това 
число, които искаме да работим по правила. За целта създадохме и 
комисия, по която след малко ще разгледаме това безпардонно и ежегодно 
раздаване на по 100 – 200 лв. на хора с най–различни потребности… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Григоров, времето доста напредна.  
 
 



Григор ГРИГОРОВ 
Да, добре, извинете ме. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Осем минути от три възможни. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Колеги, призовавам ви да не подкрепяте тази … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Още повече, че има и неверни неща, които казвате. Защото е тук д-р 

Маринова и казва нещо съвсем друго. Ама  вие в момента обръщате 
нещата и казвате, че е била бламирана, а не е било така, ето го 
председателят на комисията е тука. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Когато председателят на комисията има предложение за решение и 

то не бъде прието, това какво е? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е бламиране. Ето го председателят. Ще ви дам възможността, ама 

не можете да правите квалификации по този начин. Интерпретирате от 
една страна …. 

 
Григор ГРИГОРОВ 
Предложението на д-р Маринова не беше прието и тя не е 

бламирана, извинявам се за израза. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И сега не разбрах администрацията върши ли си работата, или не си 

я върши? 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Не, не си я върши, администрацията не си върши работата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аха, а заместник-кметът си я върши, така да разбирам. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Нищо не съм казал за заместник-кмета. Казах, че опитите да въведе 

някакъв контрол бяха последвани от заплахи… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах. Само, моля, нека бъдем коректни с изказа, защото д-р 

Маринова е тук и тя казва точно обратното. 



Григор ГРИГОРОВ 
Е, как казва обратното. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ей така, на мен ми го каза. Други мнения и съображения? Режим на 

гласуване 
 
908-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19 
ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и по предложение от Иван 
Портних – кмет на Община Варна с рег. № РД17014265ВН/21.07.2017 г., 
Общински съвет – Варна приема Годишен план за развитие на 
социалните услуги за 2018 година на Община Варна, съгласно 
приложение. 

 
Резултати от гласуването: за – 29; против – 3; въздържали се – 10; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, точка 3, 3.1 и 3.2 са също на едно и също основание и 

предлагам да ги гласуваме анблок. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Процедура от д-р Маринова за 3, 3.1 и 3.2 да бъдат гласувани анблок. 

Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Доктор Маринова, заповядайте. 
 
Лидия МАРИНОВА 
909-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36 В, 
ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна 
с рег. № РД17018346ВН/20.09.2017г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие Дом за стари хора „Гергана“ с капацитет 100 места, делегирана 
от държавата дейност да се реализира на адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис 
I“ № 364. 

 
 



910-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7  
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36 В, 
ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна 
с рег. № РД17018346ВН/20.09.2017г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие Дом за пълнолетни лица с физически увреждания с капацитет 
40 места, делегирана от държавата дейност да се реализира на адрес: гр. 
Варна, бул. „Княз Борис I“ № 364. 

 
 
911-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36 В, 
ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение от Иван Портних – кмет на Община Варна 
с рег. № РД17018346ВН/20.09.2017г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие Дом за стари хора с капацитет 43 места, делегирана от 
държавата дейност, да се реализира на адрес: гр. Варна, кк „Златни 
пясъци“, ул. „Якоб Лемер“ № 5. 
 

Само едно пояснение, те си функционират на тези адреси, по новия 
закон трябва да се потвърди адресната регистрация, да се уточни. 

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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Лидия МАРИНОВА 
4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 
връзка с решение на Общински съвет – Варна № 599-4(15)/30.01.2017 г. и 
на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение от Любомира Комитска – 
директор на дирекция „Социални дейности“ при Община Варна с рег. № 
ОС17000757ВН/19.10.2017 г., съгласно Заповед № 1186/26.04.2017 г. на 
кмета на Община Варна, Общински съвет – Варна отпуска еднократна 
финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

Искам да добавя да бъде направено предложението с предварително 
изпълнение на решението, за да можем да се вместим във финансовите 
параметри. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
912-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 
с решение на Общински съвет – Варна № 599-4(15)/30.01.2017 г. и на база 
социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение от Любомира Комитска – 
директор на дирекция „Социални дейности“ при Община Варна с рег. № 
ОС17000757ВН/19.10.2017 г., съгласно Заповед № 1186/26.04.2017 г. на 
кмета на Община Варна, Общински съвет – Варна отпуска еднократна 
финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комунално-
битови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото 
решение. 

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

 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Лидия МАРИНОВА 
913-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с решение 
на Общински съвет – Варна № 599-4(15)/30.01.2017 г., на база социален 
доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение от Любомира Комитска – директор на 
дирекция „Социални дейности“ при Община Варна с рег. № 
ОС17000757ВН/19.10.2017 г., съгласно Заповед № 1186/26.04.2017 г. на 
кмета на Община Варна, 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. 

  
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 
  
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
За протокола: Лидия Маринова – „за“. 

 
Преминаваме към пета точка от дневния ред.  



V. 
 

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

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

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

изследвания по асистирана репродукция.  
(3) – даване на съгласие за провеждане на акредитационна процедура 

на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД. 

 
Докл.: доц. Антоанета Цветкова – 
Председател ПК „Здравеопазване“ 

 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

  
914-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, няма подадени заявки за мнения и съображения. Режим на 

гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
915-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

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

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, не виждам мнения и съображения. Режим на гласуване. 



Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 13, предложението се приема. 

 
За протокола: Костадин Костадинов – „за“, Добрин Иванов – 

„въздържал се“. 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
916-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 

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

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

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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не разбрах. Да. Доцент Цветкова, заповядайте. 
 
Антоанета  ЦВЕТКОВА 
917-5. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
Общински съвет – Варна не отпуска финансови средства за дейности и 
изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към 
настоящото решение. 
 

Янко СТАНЕВ 
Имате ли възражения, изказвания, тези, опорни точки, зависимости? 

Няма нищо. Господин Григоров? Не сте възбуден. Благодаря. Гласувайте с 
удоволствие, възстановявайки душевното си равновесие. Къде е този 
резултат? Не, аз съм против тези техники и всички го знаете, но както и да 
е….  

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

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Янко СТАНЕВ 
Заповядайте, доцент Цветкова. 
 
 



Антоанета ЦВЕТКОВА 
918-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 86, ал. 1 от Закона за 
лечебните заведения и чл. 20, чл. 24, ал. 1 от Наредба № 18/20.06.2005 г. за 
критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните 
заведения, във връзка с докладна записка от проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н. 
– управител на Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна“ ЕООД с рег. № 
ОС17000745ВН/12.10.2017 г., Общински съвет – Варна реши: 

Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на 
Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна“ ЕООД по: 

- цялостна медицинска дейност; 
- отделни медицински и други дейности; 
- обучение на студенти и специализанти. 
Определя комисия за самооценка в следния състав: 
Председател: д-р Живко Стоянов Жеков – началник ГО 
Секретар: Светлана Йоргова Радева – главна акушерка 
Членове:   1. д-р Добрин Петров Николов – началник РО  
2. д-р Кремен Цветанов Цветков, д.м. – началник ОПБ 
3. д-р Снежинка Любомирова Цветкова – началник НО 
4. д-р Али Али Селиман – началник ОАИЛ 
5. д-р Валя Желязкова Кирязова – началник Образна диагностика 
6. д-р Елеонора Иванова Димитрова – началник Клинична 

микробиология 
7. д-р Здравка Борисова Динева – началник Клинична лаборатория 
8. д-р Светла Михова Станева – болничен епидемиолог 
9. д-р Полина Златева Колева – началник Клинична патология 
10. Мария Христова Бакърджиева – главен счетоводител 
11. Йорданка Стефанова Тодорова – старша акушерка РО 
12. Силвия Атанасова Петрова – старша акушерка ГО 
13. Иринка Великова Ангелова – старша акушерка НО 
14. Боряна Христова Николова – старша акушерка ОПБ 
15. Мендуха Адемова Мустафова – старша акушерка ОАИЛ 
16. Ваня Димитрова Минчева – старши клиничен лаборант 
17. д-р Стефан Василев Кисьов, д.м. – представител катедра АГ 
18. проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н. 
 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря на доцент Цветкова. Колеги, мнения и съображения? Да 

акредитираме, да гласуваме. Тези, които са  „за” да гласуват с взимане на 
съдбата си в свои ръце. Както искате го разбирайте. 

 
Резултати от гласуването: за – 41; против – 1; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 



Янко СТАНЕВ 
Благодаря на доцент Цветкова. Желаем Ви лека работа. 
Моля представителите на интелигенцията в лицето на културата, 

духовното развитие и госпожа Димова да заповядат. 
Преминаваме към шеста точка от дневния ред. 



VI. 
 

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

„Култура и духовно развитие“ относно: 
(1) – именуване на улици, находящи се в со „Летището“, с. Звездица, 

Община Варна. 
(2) – именуване на улица,  находяща се в промишлена зона 

„Планова“, гр. Варна. 
(3) – преименуване на улица,  находяща се в со „Добрева чешма“, гр. 

Варна. 
(4) – определяне на нови срокове за кандидатстване на първа и втора 

програмна сесия на фонд „Култура”.    
(5) – избор на временни членове на Експертния съвет към фонд 

„Култура”. 
 

Докл.: Даниела Димова – Председател  ПК „КДР” 
 
Янко СТАНЕВ 
Ако ме питаш, първите три точки можеш да ги предложиш анблок. 
 
Даниела ДИМОВА 
Колеги, няколко точки и от ПК „Култура и духовно развитие”. 
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

919-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Николай 
Йорданов – кмет на кметство „Звездица“ с рег. № РД17019583ЗВЦ-
001ВН/09.10.2017 г. и рег. № РД17019583ЗВЦ-003ВН/11.10.2017 г.,  
Общински съвет – Варна именува улици, находящи се в со “Летището“, с. 
Звездица, Община Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 
 

Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Колеги, гласуваме. 
 
Даниела ДИМОВА 
Господин Гуцанов – „за”. 
 
Янко СТАНЕВ 
Господин Гуцанов – „за”, БСП няма в България. Е, малко да се чуе, 

иначе Януарий сега ще ме запраска. 
 



Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 
отсъстващи – 8, предложението се приема. 

  
Даниела ДИМОВА 
920-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Николай 
Костадинов – кмет на район „Владислав Варненчик“ с рег. № 
АУ064556ВЛ-002ВН/28.07.2017 г., Общински съвет – Варна именува 
улица от о.т. 3348 до о.т. 3350, находяща се в промишлена зона „Планова“, 
гр. Варна с наименованието „Западна обиколна“. 
 

Янко СТАНЕВ 
Колеги, мнения и съображения? Няма. Гласуване. Колеги, 

гласуването не излиза в системата. Ще ви помоля пак да гласуваме. 
Отменям гласуването и преминаваме към ново гласуване. Стига, и без това 
мразя тази система. Юле, Юле /към Юлиана Боева/, това не е 90-та, 89-та 
година. Това е бъдещето, няма как.  

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 2; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Янко СТАНЕВ 
Заповядай. 
 
Даниела ДИМОВА 
921-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Петя 
Проданова – кмет на район „Приморски“ с рег. № АГУП17000043ПР-
001ВН/13.01.2017 г., Общински съвет – Варна преименува улица  
находяща се в со „Добрева чешма“, гр. Варна, описана в т. 54 от 
приложение към решение № 1742-3/36/11,12.11.2014 г. на Общински съвет 
– Варна, както следва: 

- в т. 54 вместо „От о.т. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 – ул. „Флора“. 
- да се чете „От о.т. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 – ул. „Атлас“. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения, съображения? Няма. Гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 5; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
  
Даниела ДИМОВА 
922-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19, ал. 1, чл. 



10, ал. 1, т. 1 от Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна 
и по предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет – 
Варна определя нови срокове за кандидатстване по направленията на 
фонд „Култура” за 2018 г., както следва: 

- първа програмна сесия от 04.12.2017 г. до 05.01.2018 г. 
- втора програмна сесия  от 12.02.2018 г. до 12.03.2018 г. 
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда.   
 

Янко СТАНЕВ 
Колеги, мнения и съображения? Няма. Гласуване по въпроса. 
 
Резултати от гласуването: за – 43; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 

Даниела ДИМОВА 
5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от 
Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна и по 
предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет – 
Варна избира временни членове на Експертния съвет на фонд „Култура”, 
както следва:   

1. Симеон Стефанов Лютаков; 
2. Кремена Цанкова Маркова; 
3. арх. Владимир Максимов Попов; 
4. Росица Иванова Тодорова;  
5. Димитър Константинов Дермански; 
6. Страцимир Илков Павлов.  

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения, мераци?  
 
Даниела ДИМОВА 
Госпожа Савова. 
 
Янко СТАНЕВ 
А, госпожа Савова, заповядайте. Е-е-е-е, как не Ви видях. Кой 

микрофон беше той? 3. 
 
Веселина САВОВА 
……. защото знаете, записите са сложно нещо в Общинския съвет. 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Чуваш се, бе. 
 
Веселина САВОВА 
Вече надявам се, че чувате добре. Това, което в момента ще споделя 

с вас, исках да го коментирам като питане към Кмета, но от тази сесия се 
оказва, че всички тези въпроси, които граждани могат да задават, отпадат 
за до края на дневния ред. И затова си избрах точно тази точка, в която да 
споделя това, което искам да ви кажа. Много, всички от вас знаят, че тази 
година фонд „Култура” беше направо разцепен, тъй като една част от 
средствата трябваше да отидат във „Варна – Европейска  младежка 
столица”. Също така знаете, че около финансирането на това сдружение 
„Варна – Европейска  младежка столица” имаше много въпросителни. За 
съжаление, много от фестивалите, които трябваше да бъдат проведени по 
един ред, не могат да бъдат проведени по същия, заради орязването на 
бюджета от Община Варна на фонд „Култура”. Това което, съжалявам че 
госпожа Гърдева я няма, защото на комисията, която е частично 
протоколирана, „Младежки дейност и спорт”, тя ми каза, че аз имам 
активност в областта на „Варна – Европейска младежка столица”, защото 
имам личен интерес, бидейки организатор на Международния панаир на 
занаятите и изкуствата. 

 
Янко СТАНЕВ 
Хайде, стига, няма я. 
 
Веселина САВОВА 
Говоря за протокола, господин Станев, и тъй като точно тоя 

протокол е подробен, няма да може да бъде съкратен. Това, което 
всъщност искам да ви кажа е, че Международният панаир на занаятите и  
изкуствата, това че беше тотално спряно финансирането, не се отрази на 
самия панаир, а на съпътстващата програма, т.е. за първа година ние не 
проведохме младежкия конкурс в областта на скулптурата, вълнувам се, и 
живописта. Не го проведохме, защото просто нямаше осигурено 
финансиране, а пък бюджетът другия е определен точно за Панаира на 
занаятите и изкуствата и ние го осигуряваме. Кое ме накара да коментирам 
точно в тази точка? Коментирам, защото този Експертен съвет всъщност 
взе решенията как да бъдат орязани фестивалите. Ако всички бяха орязани 
така на петдесет процента от предни години финансиране нямаше, как да 
кажа, всеки щеше да каже жалко, но какво да правим. Има обаче един 
фестивал и се радвам, че е тук госпожа Десислава Георгиева, един 
фестивал, който въпреки цялото орязване, беше фаворизиран и това е 
Театралният фестивал. Ако малко повече разгледате нещата в посока кой 
къде членува, ще стигнете до една организация, която както казва 
господин Костадинов роят се разни НПО-та, които черпят достатъчно 
средства и по европейско и местно ниво. И това е фестивалната асоциация. 



Тази фестивална асоциация има членове, които пък черпят пари и от 
„Варна – Европейска младежка столица”. Тези фестивали, които са 
новоизлюпени на две-три години, черпят пари от фонд „Култура”. Тоест 
този Експертен съвет, който сега вие отново ще преизберете, аз съм 
дълбоко убедена в това, не взима самостоятелно решение. На него просто 
някой някак си му ги спуска тези решения. 60 000 лева за Театралния 
фестивал, 90 000, не 60 000, извинявайте, да са живи и здрави хората, 
похарчили са ги. Сега тази година ще разпределяте 110 000 лева и аз 
смятам, че няма никаква нужда да чакате Експертния съвет, отсега ви 
казвам, запишете датата, часа, че Театралният фестивал ще бъде 
финансиран със 100 000 лева или 110 000 лева. Просто в тази държава има 
структури, които успяват като пипалца навсякъде да се наместят и да 
изконсумирват средства по всички тези направления. Това, което го казвам 
в момента, просто избрах тази точка като най–подходяща. Аз ще имам и 
питане към кмета, официално, не в точка „Питания”, колко всъщност 
средства фонд „Култура” получава извън общинския бюджет, защото 
когато той беше създаден целта беше освен от Община Варна да се 
допълват средства и от други пера. И няма такова нещо. Това е една форма 
просто по която в момента зад прикритието на тоя Експертен съвет, който 
вие след малко ще гласувате, се финансират организации, които 
достатъчно структура в цялата държава. Благодаря ви.  

 
Янко СТАНЕВ 
И аз благодар, госпожа Савова, въпреки че не чух конкретни 

забележки към тези хора, разбрах, че всъщност изказването Ви казва,че 
тези хора ще гласуват нещо, което не мислят, ами което е им се подава. 

 
Веселина САВОВА 
Тоест, че са недобросъвестни.  
 
Янко СТАНЕВ 
Съмнявам се малко, но всеки има право на мнение. Това е 

демокрацията, най–хубавото нещо.  
 
Даниела ДИМОВА 
Аз какво мога да кажа на госпожа Савова и на съветниците. Не, мога 

много неща да кажа, но не знам дали тука е мястото. Първо, Вие един път 
цитирахте един от фестивалите, който наистина е с най–висок праг на 
финансиране, но то е защото е донесъл на Варна европейски лейбъл. То 
това не е случайно. Ами преведете си го в Гугъл. ….. 

Освен това този фестивал е на двадесет и шест години, той не е на 
две-три години. Мисля че имената, които ви прочетохме на шестимата 
специалисти в различни профили са достатъчно утвърдени. Всеки един 
стои с името си зад гласуване, зад избор, така че прочели сме ги, нека да 
чуем волята на съветниците.  



Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Трябва да се чуе всичко, кой каквото мисли. Кой какво 

прави, после. Други изказвания има ли? Няма. Някакви тези, оргазмови 
мисли, няма. Добре. В такъв случай, уважаеми колеги, моля да гласувате за 
предложението, прието на комисията по култура и духовно развитие. 
Гласувайте духовно.  

 
923-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от 
Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна и по 
предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет – 
Варна избира временни членове на Експертния съвет на фонд 
„Култура”, както следва:   

1. Симеон Стефанов Лютаков; 
2. Кремена Цанкова Маркова; 
3. арх. Владимир Максимов Попов; 
4. Росица Иванова Тодорова;  
5. Димитър Константинов Дермански; 
6. Страцимир Илков Павлов.  

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Благодаря госпожо Димова. Демокрацията победи. Нататък. Къде е 

многоуважаемият господин Байчев. Заповядайте. 
 

Продължаваме с точка седма от дневния ред. 
 
 
 

  



VII. 
 

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

„Младежки дейности и спорт“ относно: 
(1) – приемане на Стратегия за развитие на физическото възпитание 

и спорта на територията на Община Варна за периода 2018-2022 година. 
 

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

Мартин БАЙЧЕВ 
Господин председателстващ, уважаеми дами и господа, 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

924-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17021680ВН/06.11.2017г., Общински съвет – 
Варна приема Стратегия за развитие на физическото възпитание и 
спорта на територията на Община Варна за периода 2018-2022 година, 
приложение към настоящото решение. 

 
Янко СТАНЕВ 
Колеги, физическото възпитание? Я да видя. Господин Григоров 

отсъства ли? Отсъства. Ами в такъв случай моля Ви за Вашето отношение 
към проблема изразено чрез гласуване по електронен начин. Без визуални 
характеристики. 

 
Резултати от гласуването: за – 44; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
Благодаря на господин Байчев. Моля многоуважаемият и 

високопочитаем господин Джиков да заповяда на трибуната. 
 

Преминаваме към точка осма от дневния ред. 
 
  



VIII. 
 

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

„Транспорт“ относно: 
(1) –  включване на автобусна линия № 409 към транспортната схема 

на Община Варна. 
(2) – определяне на автогара, обслужваща автобусните линии от 

републиканската и областната  транспортни схеми. 
Докл.: Добромир Джиков – 
Председател на ПК“Транспорт“ 

 
Добромир ДЖИКОВ 
Благодаря Ви, господин председателстващ. Уважаеми дами и 

господа, представям на Вашето внимание проекти за решение от 
заседанието на ПК „Транспорт“. Първо предложение 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба 
№ 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни 
схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 
на Министерство на транспорта и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17022584ВН/20.11.2017 г., Общински съвет – Варна 
реши: 

1.1. Утвърждава предложеното маршрутно разписание на частта от 
автобусна линия № 409 „Варна – Аксаково“, която се явява квотата на 
Община Варна, възлагаща автобусните превози по курсовете от 
маршрутните разписания на линията, изброени в заповед № РД-13-7706-
387/14.10.2013г. на Областен управител на област с административен 
център Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

1.2. Утвърждава промяна на Транспортната схема на Община Варна, 
като включва към Раздел ІІ. „Крайградска транспортна схема“ частта от 
автобусна линия № 409 „Варна – Аксаково“, която се явява квотата на 
Община Варна, възлагаща автобусните превози по курсовете от 
маршрутните разписания на линията, изброени в заповед № РД-13-7706-
387/14.10.2013г. на Областен управител на област с административен 
център Варна. 

1.3. Възлага на кмета на Община Варна осъществяване на всички 
действия за включване на автобусна линия № 409 „Варна – Аксаково“ към 
Договор № РД13024368ВН/23.10.2013 г. за Обществен превоз на пътници, 
възложен на вътрешен оператор. 

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



интереси чрез осигуряване на функционираща транспортна линия по 
посочения маршрут.  
 

Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Тези, контратези? Господин Гуцанов, заповядайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми колеги, независимо, че не виждам никой от „Градски 

транспорт“ - сутринта, когато започваше заседанието колегата Златев 
предложи нещо, което беше отхвърлено от мнозинството по подобаващ 
начин. В момента се предлага една автобусна линия, която е с по-особен 
статут, надявам се, че са взети всички мерки за това да не повлияе на 
„Аксаково“, на общината и на взаимоотношенията с държавата. Знам, че 
има решение на областния управител, подписи и всичко там, което трябва 
да бъде извършено, за да стане. Също без да се коментира минава към 
„Градски транспорт“, т.като колегата Иванов каза сутринта, че 5 млн. са 
били заплатите, сега са 10 млн. Нормално е така да бъде, защото Варна и 
не само Варна, големите градове имаше и частни превозвачи и общински 
превозвачи. И смятам, че това беше добре, защото имаше конкуренция и 
цената на билета не случайно се държеше винаги на едно много добро 
ниво. И много трудно… 

 
Янко СТАНЕВ 
… е това е дясно изказване…. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… и много трудно можеше да се повлияе, защото винаги имаше 

конкуренция. В момента всичко минава към нашето дружество „Градски 
транспорт“, което е добре - няма две мнения по въпроса, от една страна. От 
друга страна става така, че от първи януари ние ще минем на километър. 
Аз не случайно го казах когато обсъждахме и бюджета. И разходите, които 
ще се заложат в бюджета неминуемо ще бъдат, пак повтарям за втори път 
неслучайно на тази сесия, в пъти по-големи от това, което до сега Община 
Варна е плащала. Дали всичко това, което се прави е обмислено? Защото 
сутринта имаше толкова много изказвания  за една автобусна линия, която 
обслужва „Ракитника“ и тази местност, в момента вземаме поредно 
решение за „Градски транспорт“, окончателно ставаме едно дружество и 
минаваме на километър. Колеги, от 8 млн., по памет ако не се лъжа 
господин Джиков, които бяха за функция „Транспорт“, ако така я караме 
съм сигурен, че ще минем 12 - 13 млн. и не го казвам случайно, за 
следващата година. Да не се и удвоят, защото не изключвам да се стигне и 
до 16 млн. Предприеха се действия в областта на транспорта, които са 
твърде рискови, без да са изяснени много обстоятелства около фирмата 
„Градски транспорт“. Защо тя продължава да трупа загуби? Защо не може 
да неутрализира натрупаните загуби? При положение, че линиите са 100% 



вече в нея. Тя може ли да изпълни функциите си? Има ли достатъчно 
превозни средства или ги няма? Взима автобуси под наем, да. Сега ще 
трябва да се обслужва и линията, която е до летището. Предполагам, че 
линията сте я променили, защото ако не я промените линията… това 
решение в последствие ще ни съдят и ще падне в съда. Да Ви подскажа 
какво ще стане, ако не е променено. Предполагам, че е променено. Мисля, 
че Общинският съвет взема решения, които не са дообмислени и които ще 
доведат до огромни суми, които ще трябва да се залагат в бюджета за 
следващата година. Това е, което исках да Ви кажа за втори път на тази 
сесия, когато обсъждаме бюджета или когато се мине на километър съм 
убеден, за жалост, че моите думи ще се окажат верни. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря на господин Гуцанов. Колеги? Господин Джиков, 

заповядайте. 
 
Добромир ДЖИКОВ 
Уважаеми колеги, уважаеми господин Гуцанов, заповядайте на 

12.12.2017 г. от 11 ч. на заседание на ПК „Транспорт“. По желание на 
колегите сме поканили представители на ръководството на интегрирания 
проект за градски транспорт, на ръководството на ОП „ТАСРУТ“ и 
ръководството на „Градски транспорт“. Аз мисля, че във Вашите тези 
също има полезни неща, които ще можем да чуем в работна атмосфера. 
Благодаря Ви, господин председателстващ. 

 
Янко СТАНЕВ 
Заповядайте, господин Колев. 
 
Димитър КОЛЕВ 
Господин председател, уважаеми колеги, всички знаем че през 

октомври месец договорът на „Транстриумф“ за обслужване на линия 409 
в участъка „Варна-Аксаково“, изтече. Има заповед на областния управител 
на област Варна за разширяване на транспортната схема. Към днешна дата 
няма обжалване тази заповед, така че не виждам никакъв проблем 
„Градски транспорт“ да обслужва линия 409. Това от една страна ще 
доведе до приходи в дружеството. От друга страна ще осигури на 
пътниците много по-голям комфорт, т.като ще се возят в нови автобуси… 
така че не виждам абсолютно никаква драма по това решение. Аз 
предлагам да го подкрепим. Благодаря.  

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря на господин Колев. Други колеги? Реплика от господин 

Гуцанов. 
 
 



Борислав ГУЦАНОВ 
Колега, как ще бъдат по-комфортни автобусите при положение, че се 

наемат автобуси от Пловдив? На следващо място, когато всички линии 
минаха към „Градски транспорт“, защо не излезе на печалба? Защо в 
продължение на една година никой не каза колко са загубите на „Градски 
транспорт“? Витаят едни суми около 10 млн. Не, витаят, витаят….. Ами, 
виж колега, ще си говорим когато приемем бюджета дали няма да се 
окажем от 8 милиона на 12 милиона, които ще трябва да бъдат заложени… 

 
Янко СТАНЕВ 
По-спокойно, по-спокойно. Този пръст… 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… тези 12 млн., които ще бъдат заложени и тогава… генерираната 

загуба на „Градски транспорт“ беше над 8 млн. и Вие го знаете много 
добре, ако не го знаете като председателя на финансовата комисия… еми, 
какво да говорим тогава? Какво да говорим тогава - над 8 млн. загуби… 

 
Янко СТАНЕВ 
… колеги, ако искате диалог, моля… 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз не виждам какво имаме да говорим за „Градски транспорт“ и 

постоянно се кредитира, постоянно се дават заеми, постоянно му се дава 
гръб и един човек не излезе от „Градски транспорт“ да отговори какво 
става, че даже един път като питахме директора… 

 
Янко СТАНЕВ 
… добре, благодаря… 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
… директорът не знаеше на колко е цената на горивото му, срамота. 
 
Янко СТАНЕВ 
Господин Гуцанов, благодаря Ви. Може ли да кажа 2 думи. Първо, аз 

не смятам, че „Градски транспорт“ е губещо, губеща икономическа 
единица, защото аз с Вас или по-точно Вие и аз, и съветниците преди 
седем до девет години гласувахме в тази зала изключителните привилегии, 
по Ваше предложение, т.като Вие сте лява партия - на всички пенсионери, 
задаващи се пенсионери, всички останали… Варненските пенсионери имат 
най-големи привилегии по отношение на „Градски транспорт“. И аз се 
гордея с това. Сега, аз помня даже как беше внесено в последния момент, 
без да бъде гледано в комисия, но аз съм „за“ и съм гласувал „за“. Сега, 
„Градски транспорт“… два пъти обсъждахме нещата, ще моля да правим 
истинско обсъждане. Когато правим обсъждане ще слагаме минималните 



работни заплати, ФРЗ-то, осигуровките; от друга страна ще слагаме 
амортизационните отчисления; от трета страна ще слагаме горивата. Не 
можем да говорим... значи, призовавам Ви господин Гуцанов, Вие сте 
експерт, призовавам Ви да спрем да говорим така и да седнем най-накрая 
един път и да се разберем за „Градски транспорт“, защото ще говорим само 
в цифри иначе ще си говорим, дори и когато сме прави, Вие да речем, за 
това, че Биляна Якова я няма днес тука да си отвори малко устата, 
нали…… ами хубаво, тогава ще говорим ние. Затова аз Ви моля да 
престанем, защото това е общинско дружество. То изпълнява социална 
функция, социален стълб. Хайде вдигнете цената на два кинта като сте 
толкова и ще Ви кажа, че печалбата ще бъде за две години и половина, до 
три години максимум с малко подпомагане в областта на управлението, ще 
бъде на плюс с изплащане на загубите. Нали така? И това Шакариян… той 
го няма… той най-хубаво ще го изчисли, само че ние не можем да 
направим туй, защото гледаме да държим цените на билтчетата ниско. Той 
е социален стълб „Градски транспорт“, нали така? Не искаме да вдигаме 
цените. Е какво, ще вдигаме цените? Давам Ви думата за една реплика. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
Последно вземам думата, защото става безсмислен разговора. Не 

може държавата да дава 114 млн. за „Интегриран градски транспорт“, 
които нито един от този лев не трябва да се връщат като заем и „Градски 
транспорт“ да продължава да бъде на загуба и не коментирам повече нищо. 
Когато се купуват нови автобуси… 

 
Янко СТАНЕВ 
Добре, аз съм предложил и пак ще го предложа. Ще направим 

заседание специално за „Градски транспорт“. Аз съм подготвен. Благодаря. 
Прекъсвам дебата. Господин Джиков. 

 
Добромир ДЖИКОВ 
Само да добавя, ако ми позволите… господин Гуцанов. По 

предложение на господин Вичев и т.като тази линия 409 е представителна 
за града, защото обхваща летището до „Златни пясъци“ е изготвено писмо 
с нашето категорично становище, да знаят и колегите другите, които не са 
членове на комисията, да бъдат използвани най-добрите превозни 
средства. Завършвам. 

 
Янко СТАНЕВ 
Благодаря. Колеги, процедура на прекъсване. То няма други 

желаещи за изказване, така че преминаваме към гласуване….какво стана…  
 
 
 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
925-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба 
№ 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни 
схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 
на Министерство на транспорта и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17022584ВН/20.11.2017 г., Общински съвет – Варна 
реши: 

1.1. Утвърждава предложеното маршрутно разписание на частта от 
автобусна линия № 409 „Варна – Аксаково“, която се явява квотата на 
Община Варна, възлагаща автобусните превози по курсовете от 
маршрутните разписания на линията, изброени в заповед № РД-13-7706-
387/14.10.2013г. на Областен управител на област с административен 
център Варна, съгласно приложение към настоящото решение. 

1.2. Утвърждава промяна на Транспортната схема на Община Варна, 
като включва към Раздел ІІ. „Крайградска транспортна схема“ частта от 
автобусна линия № 409 „Варна – Аксаково“, която се явява квотата на 
Община Варна, възлагаща автобусните превози по курсовете от 
маршрутните разписания на линията, изброени в заповед № РД-13-7706-
387/14.10.2013г. на Областен управител на област с административен 
център Варна. 

1.3. Възлага на кмета на Община Варна осъществяване на всички 
действия за включване на автобусна линия № 409 „Варна – Аксаково“ към 
Договор № РД13024368ВН/23.10.2013 г. за Обществен превоз на пътници, 
възложен на вътрешен оператор. 

 На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решенията, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда, с цел защита на обществените 
интереси чрез осигуряване на функционираща транспортна линия по 
посочения маршрут.  
 

Резултати от гласуването: за – 32; против – 1; въздържали се – 2; 
отсъстващи – 16, предложението се приема. 

 
Извинявам се на господин Атанасов… не ми излезе тук. Щом е една 

щях да я видя. А, Иво Славеев … да, да, да. Момент да съобщавам. 
За протокола: Валентин Станев – за, Мартин Байчев – за, Иво Иванов 

– за, Милена Димова – за, Славчо Славов – за, Светлан Златев – въздържал 
се, Стен Лазаров – за. 

Има ли други? Няма. Продължаваме нататък. 
 



Добромир ДЖИКОВ 
Уважаеми колеги, представям Ви втория проект за решение 
926-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 22, ал. 1, 
т. 1 от Закона за автомобилните превози и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17022581ВН/20.11.2017 г., Общински съвет – 
Варна определя автогара с административен адрес – град Варна, бул. 
„Владислав Варненчик“ № 158 като начална, междинна или крайна 
спирка по маршрута на всички автобусни линии от областната и 
републиканската транспортни схеми, имащи спирка в град Варна. 

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

 
Янко СТАНЕВ 
Колеги, мнения и съображения? Няма. Гласувайте… и електронно 

няма. 
 

Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 12, предложението се приема. 

 
За протокола: Светлан Златев – за, Славчо Славов – за. 
Благодаря Ви, господин Джиков. 
 
Колеги, имам едно процедурно предложение за удължаване на 

работното време съгласно чл. 46, ал 1 от Правилника. Предложението го 
чухте. Предлагам Ви да удължим с 2 часа колкото е. Моля тези, които 
са….. до 19 ч. - от 17:00 до 19:00 ч. Гласувайте с удоволствие да удължим 
работното време.  
 

Резултати от гласуването: за – 38; против – 2; въздържали се – 1; 
отсъстващи – 10, предложението се приема. 

  
За протокола: Стен Лазаров – за.  
Заповядайте, госпожо Боева. Преминаваме към следваща точка 

девета. 
 

  



IX. 
 

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

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

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

- с. Казашко, ул. „Липа“ № 2. 
- с. Казашко, ул. „Липа“ № 4. 
- с. Каменар, УПИ I. 
- с. Каменар, УПИ XXII-452. 
- с. Каменар, УПИ  VI-428, 430. 
- с. Каменар, УПИ  VIII. 
- с. Каменар, УПИ  IX-509. 
- с. Каменар, УПИ  VII-508. 
- с. Звездица, ул. „Вега“ № 31. 
- с. Звездица, ул. „Вега“ № 29. 
- с. Тополи, ПИ 72709.501.801. 
- со „Акчелар“, ПИ 10135.2522.1134. 
- гр. Варна, ул. „1-ва“, ПИ 10135.2564.1700. 
- гр. Варна, ул. „Дубровник“ № 58А. 
- гр. Варна, ул. „Георги Минков“ № 18. 
- гр. Варна, кк „Чайка“, ПИ 10135.2573.818. 
- с. Тополи, ул. „Мита Генова Стойкова“, ПИ 72709.501.931. 
- кв. „Свети Никола“, ПИ 10135.2526.1509. 
- гр. Варна, ул. „Георги Василев Атанасов“ № 5. 
- гр. Варна, ул. „Бяла черква“ № 9. 
(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

съсобственост върху имоти, находящи се в гр. Варна: 
- р-н „Младост“, ПИ 10135.3516.187. 
- ул. „Банат“ № 35. 
- вз „Траката“, ул. „13-та“ № 8. 
- ул. „Александър Дякович“ № 24. 
- со „Ален мак“, ПИ 10135.2515.3951. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.489. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.2990. 
- ул. „Проф. д-р Ванко Ванков“ № 22. 
- жк „Бриз-юг“, ПИ: 10135.2563.1841, 10135.2563.1935, 

10135.2563.1933. 
- со „Боровец-север“, ПИ 10135.5401.696. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 

10135.2517.4610. 
- со „Сотира“, ПИ с 10135.2508.1467. 
- ул. „Железни врата“ № 42. 



- со „Прибой“, ПИ 10135.5549.2403. 
- ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ № 40. 
- ул. „Петко Ю.Тодоров“ № 55. 
- кк „Чайка“, ПИ с 10135.2571.4677. 
- ул. „Антон Страшимиров“ № 17. 
- ул.“Дрин“ № 57-59. 
- ул. „Подполковник Калитин“, ПИ 10135.2554.570. 
- со „Пчелина“, ПИ 10135.3506.790. 
- со „Сотира“, ПИ 10135.2508.1478. 
(3) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имоти 

– частна общинска собственост, на собственици на законно построени 
сгради, находящи се в: 

- с. Каменар, ул. „Люляк“ № 7-9. 
- с. Каменар, ул. „Невен“ № 7А-7Б. 
- с. Каменар, ул. „Липа“ № 3-5. 
- гр.Варна, ул. „Петко Напетов“ № 54. 
- гр. Варна, ул. „Тракия“ № 61. 
- гр. Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 129. 
- гр. Варна, ул. „Тунджа“ № 21А. 
- гр. Варна, ул. „Овеч“ № 21. 
- гр. Варна, ул. „Крайбрежна“ № 43. 
- гр. Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 139. 
(4) – предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи 

се в гр. Варна: 
- жк „Чайка“ бл. 50 – партерен етаж, в полза на Център за подкрепа 

за личностно развитие – Логопедичен център – Варна. 
-  ул. „Юрий Венелин“ № 5, в полза на Детска градина № 5 

„Слънчо“. 
- ул. „Никола Михайловски“ № 1, вх. 1, ет. 1, в полза на Детска 

градина № 13 „Мир“. 
- бул. „Ген. Колев“ № 92 и местност „Планова“, в полза на Общинско 

предприятие „Инвестиционна политика“, Община Варна. 
- бул.“Владислав Варненчик“ бл. 48, ет. 1, в полза на район 

„Младост“, Община Варна. 
- бул. „Цар Освободител“ № 100, в полза на Районен център по 

трансфузионна хематология гр.Варна. 
-  ул. „Алеко Константинов“ № 2, в полза на Висш съдебен съвет. 
(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост за 2017 г.” и учредяване на безвъзмездно 
право на ползване върху имоти, находящи се в гр. Варна: 

-  в полза на Дирекция „Социални дейности“ при Община Варна, във 
връзка с дейността на пенсионерските клубове на територията на Община 
Варна. 

- бул. „Владислав Варненчик“ № 141, в полза на Фондация „Радост 
за нашите деца“. 



- ул. „Мур“ № 2, в полза на Сдружение „Младежка инициатива за 
устойчиво развитие“ и Сдружение „Съучастие“. 

- с. Звездица, местност „Орехчето“, ПИ 30497.38.15, за настаняване 
на временен пчелин. 

(6) – учредяване на възмездно право на ползване върху имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Драгоман“ № 14, в полза на Сдружение 
„Асоциация на българите по света“. 

(7) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 17, ал. 2 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имоти, находящи се в Община Варна: 

- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 
10135.2517.4759, 10135.2517.1550, 10135.2517.9506, 10135.2517.1549. 

- со „Ален мак“, ПИ 10135.2515.9588, 10135.2515.9593, 
10135.2515.1187. 

- жк „Изгрев“, ПИ 10135.2552.1818, ПИ 10135.2552.2768. 
(8) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 

предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имоти, находящи се в Община Варна: 

- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.3608, 10135.5403.9664. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5404.1608, 10135.5404.9753. 
- гр. Варна, кв. „Виница“, ПИ 10135.2575.713, 10135.2575.1511. 
- гр. Варна, Западна промишлена зона, ПИ 10135.4510.748. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5401.5, ПИ 10135.5403.4786. 
(9) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 

окончателен договор за прехвърляне право на собственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, 
ПИ 10135.2516.9510. 

(10) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.”  и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с учредяване право на пристрояване върху имот, 
находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.208. 

 (11) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.” и даване на 
съгласие за провеждане на процедура за придобиване безвъзмездно в 
собственост на Община Варна на недвижими имоти – държавна 
собственост, находящи се в гр. Варна: 

- бул. „Генерал Колев“ № 17 и ул. „Дрин“ № 31. 
- бул. „Христо Смирненски“, ПИ 10135.3516.147.  
- ул. „Преслав“ № 22. 
- ул. „Струга“ № 111. 
(12) – допълване на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г.”, и даване на 
съгласие за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за 
управление на Община Варна на част от имот - държавна собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 26. 



(13) –  предоставяне на право на ползване, безвъзмездно, на имот – 
публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Барутен 
погреб“, представляващ „защитно съоръжение“ в полза на Сдружение с 
нестопанска цел за обществено-полезна дейност „Варна – Европейска 
младежка столица“. 

(14) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г.” и провеждане на 
публичен търг за отдаване под наем на 1 кв.м. от ПИ 10135.2562.82, 
находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, за поставяне на „вендинг машини“. 

(15) – отмяна на решение №197-6-1(7)/20.04.2016 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(16) – прекратяване на договор №Д15001170ВН/14.07.2015г., 
сключен между Община Варна и „Изток Инвест 96“ ООД. 

(17) –  даване на съгласие за подготвяне на процедура за продажба на 
материали от отчуждени сгради. 

(18) –  даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД. 

(19) – даване на съгласие за учредяване на акционерно дружество с 
общинско имущество с наименование „Индустриално-технологичен 
парк Варна“.  

(20) – одобряване на текст за изменение и допълнение на 
Споразумение за партньорство по проект „Прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в административни сгради – сградата на 
ОДМВР – Варна“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.„ и 
упълномощаване кмета на Община Варна да подпише допълнително 
Споразумение.  
(21) – даване на съгласие за разполагане на рекламно-информационни 
елементи на територията на Централен гробищен           парк „Варна“ и 
Гробищен парк „Запад“ село Тополи, които да се използват само за 
реклама на „Обреди“ ЕООД. 

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

 
Юлияна БОЕВА 
Уважаеми колеги, процедурно предложение: ако прецените, че е 

удачно естествено, предлагам точките на едно и също основание да бъдат 
гласувани анблок. А те са точка едно, публичен търг – всички упоменати 
имоти; точка две - прекратяване на съсобственост с всички упоменати 
имоти; точка три - продажба на имоти частна общинска собственост, на 
собственици в законно построените сгради, по отношение на всички 
имоти; точка четири - предоставени безвъзмездно за управление на имоти, 
съответните имоти; точка пет - допълване на Годишна програма за 
управление и разпореждане  и учредяване безвъзмездно право на ползване 
върху имоти, всички имоти анблок; точка седем…. 

 



Янко СТАНЕВ 
Изкарай тази, която не искаш… 
 
Юлияна БОЕВА 
Точка  седем - одобряване на пазарна оценка за съответните имоти. 
   
Янко СТАНЕВ 
Тихо…. 
 
Юлияна БОЕВА 
В самата точка седем на едно и също основание, които са естествено. 

Точка единадесет... 
 
Янко СТАНЕВ 
Нищо не чувам…. 
 
Юлияна БОЕВА 
По отношение на описаните имоти. По тези точки, всяка от които са 

с определени имоти в рамките на самата точка, да бъдат гласувани анблок. 
 
Янко СТАНЕВ 
В рамките на точката. Да, благодаря. Колеги, предложението на г-жа 

Боева е резонно. Моля тези от Вас, които са съгласни да подкрепят с 
гласуване положителното решение по този въпрос, поставен от г-жа Боева 
на Вашето внимание. 

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

отсъстващи – 7, предложението се приема. 
 
За протокола: Славчо Славов – „за“, Стен Лазаров – „за“.  
Спокойно бе, по-спокойно. Гледайте големите работи. 

Политическите работи… 
 
Юлияна БОЕВА 
Не са ми дали думата.. 
 
Янко СТАНЕВ 
Г-жа Боева, заповядайте. 
 
Юлияна БОЕВА 
Започваме с първа точка и имотите, които са по отношение 

одобряване пазарна оценка във връзка с провеждане на публичен търг, 
започваме с първият имот. 

 
 



Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

927-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013356ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на 
недвижими имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в Община Варна, с. Казашко, ул. „Липа“ № 2 (две), 
представляващ ПИ с идентификатор 35211.501.222 (тридесет и пет хиляди 
двеста и единадесет.петстотин и едно.двеста двадесет и две), целият с 
площ от 628 (шестстотин двадесет и осем) кв.м., в размер на 38 820 
(тридесет и осем хиляди осемстотин и двадесет) лева, без включен ДДС. 

927-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД17013356ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ ПИ с идентификатор 35211.501.222 (тридесет и пет хиляди 
двеста и единадесет.петстотин и едно.двеста двадесет и две), целият с 
площ от 628 (шестстотин двадесет и осем) кв.м., находящ се в Община 
Варна, с. Казашко, ул. „Липа“ № 2 (две), при граници на имота: ПИ 
35211.501.201, ПИ 35211.501.223, ПИ 35211.501.255, ПИ 35211.501.252 и 
ПИ 35211.501.251. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9180/12.09.2016 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 38 820 (тридесет и осем 
хиляди осемстотин и двадесет) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 3 882 (три хиляди осемстотин осемдесет и два) лева, без 
включен ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

2.За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1.заявление по образец за участие в търга; 
2.2.ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 



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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7.платежен документ за внесен депозит в размер на 3 882 (три 

хиляди осемстотин осемдесет и два) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

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

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

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

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

 
 
 
 
928-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013358ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на 
недвижими имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 



находящ се в Община Варна, с. Казашко, ул. „Липа“ № 4 (четири), 
представляващ ПИ с идентификатор 35211.501.223 (тридесет и пет хиляди 
двеста и единадесет.петстотин и едно.двеста двадесет и три), целият с 
площ от 721 (седемстотин двадесет и един) кв.м., в размер на 45 300 
(четиридесет и пет хиляди и триста) лева, без включен ДДС. 

928-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД17013358ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ ПИ с идентификатор 35211.501.223 (тридесет и пет хиляди 
двеста и единадесет.петстотин и едно.двеста двадесет и три), целият с 
площ от 721 (седемстотин двадесет и един) кв.м., находящ се в Община 
Варна, с. Казашко, ул. „Липа“ № 4 (четири), при граници на имота: ПИ 
35211.501.153, ПИ 35211.501.152, ПИ 35211.501.151, ПИ 35211.501.255, 
ПИ 35211.501.222 и ПИ 35211.501.201.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9181/12.09.2016 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 45 300 (четиридесет и пет 
хиляди и триста) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 4 530 (четири хиляди петстотин и тридесет) лева, без 
включен ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

2.За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1.заявление по образец за участие в търга; 
2.2.ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

условия; 



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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7.платежен документ за внесен депозит в размер на 4 530 (четири 

хиляди петстотин и тридесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

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

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

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

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

 
 
 
 
929-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013357ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на 
недвижими имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ I (едно) - 
общ., кв. 32 (тридесет и две) по плана на с.Каменар, целият с площ от 450 
(четиристотин и петдесет) кв.м., в размер на 18 950 (осемнадесет хиляди 
деветстотин и петдесет) лева, без включен ДДС. 

929-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД17013357ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за 



продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ I (едно) - общ., кв. 32 
(тридесет и две) по плана на с.Каменар, целият с площ от 450 
(четиристотин и петдесет) кв.м., при граници на имота: УПИ II (две) - 
общ., УПИ Х (десет) - общ. и улица.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5251/16.10.2008 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 18 950 (осемнадесет 
хиляди деветстотин и петдесет) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 1 895 (хиляда осемстотин деветдесет и пет) лева, без 
включен ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

2.За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1.заявление по образец за участие в търга; 
2.2.ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7.платежен документ за внесен депозит в размер на 1 895 (хиляда 

осемстотин деветдесет и пет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

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



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

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

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

 
 
 
 
 
930-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013351ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на 
недвижими имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ ХХII - 
452 (двадесет и две-четиристотин петдесет и две), кв. 59 (петдесет и девет) 
по плана на с.Каменар, целият с площ от 543 (петстотин четиридесет и три) 
кв.м., в размер на 18 700 (осемнадесет хиляди и седемстотин) лева, без 
включен ДДС. 

930-9-1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД17013351ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ ХХII - 452 (двадесет и 
две-четиристотин петдесет и две), кв. 59 (петдесет и девет) по плана на 
с.Каменар, целият с площ от 543 (петстотин четиридесет и три) кв.м., при 
граници на имота: УПИ ХХIII - 451 (двадесет и три-четиристотин петдесет 
и едно), УПИ ХХI - 453 (двадесет и едно-четиристотин петдесет и три), 
улица и улица. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9320/14.12.2016 г.  



Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 18 700 (осемнадесет 
хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 1 870 (хиляда осемстотин и седемдесет) лева, без 
включен ДДС. 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

2.За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1.заявление по образец за участие в търга; 
2.2.ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7.платежен документ за внесен депозит в размер на 1 870 (хиляда 

осемстотин и седемдесет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

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

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

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

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 



законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
 
 
 
931-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013350ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на 
недвижими имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VI-
428,430 (шест-четиристотин двадесет и осем, четиристотин и тридесет), кв. 
27 (двадесет и седем) по плана на с.Каменар, целият с площ от 365 (триста 
шестдесет и пет) кв.м., в размер на 7 650 (седем хиляди шестстотин и 
петдесет) лева, без включен ДДС. 

931-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД 17013350ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VI-428,430 (шест-
четиристотин двадесет и осем, четиристотин и тридесет), кв. 27 (двадесет и 
седем) по плана на с.Каменар, целият с площ от 365 (триста шестдесет и 
пет) кв.м., при граници на имота: улица, улица, УПИ VII - 430,431 (седем-
четиристотин тридесет, четиристотин тридесет и едно) и УПИ V - 428,430 
(пет-четиристотин двадесет и осем, четиристотин и тридесет). 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9319/14.12.2016 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 7 650 (седем хиляди 
шестстотин и петдесет) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 765 (седемстотин шестдесет и пет) лева, без включен 
ДДС. 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 



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

2.За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1.заявление по образец за участие в търга; 
2.2.ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7.платежен документ за внесен депозит в размер на 765 

(седемстотин шестдесет и пет) лева, платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

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

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

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

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

 
 
 
932-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 



22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013348ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на 
недвижими имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VIII 
(осем)-общ., кв. 23 (двадесет и три) по плана на с.Каменар, целият с площ 
от 460 (четиристотин и шестдесет) кв.м., в размер на 15 835 (петнадесет 
хиляди осемстотин тридесет и пет) лева, без включен ДДС. 

932-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД17013348ВН/10.07.2017г., Общински 
съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,  находящ се в 
Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VIII (осем)-общ., кв. 23 
(двадесет и три) по плана на с. Каменар, целият с площ от 460 
(четиристотин и шестдесет) кв.м., при граници на имота: УПИ XI – 379, 
380 (единадесет - триста седемдесет и девет, триста и осемдесет), УПИ VII 
(седем)-общ., улица и УПИ IХ (девет)-общ. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9312/29.11.2016 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 15 835 (петнадесет хиляди 
осемстотин тридесет и пет) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 1 583,50 (хиляда петстотин осемдесет и три лева и 
петдесет стотинки) лева, без включен ДДС. 

Общински съвет - Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

2.За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1.заявление по образец за участие в търга; 
2.2.ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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



в) не се намира в ликвидация. 
2.4.декларация по образец за получаване  и запознаване с тръжните 

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7.платежен документ за внесен депозит в размер на 1 583,50 

(хиляда петстотин осемдесет и три лева и петдесет стотинки) лева, 
платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

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

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

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

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

 
 
 
 
933-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013349ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на 
недвижими имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ ІХ – 509 
(девет – петстотин и девет), кв. 58 (петдесет и осем) по плана на с.Каменар, 
целия с площ от 750 (седемстотин и петдесет) кв.м., в размер на 30 150 
(тридесет хиляди сто и петдесет) лева, без включен ДДС.  

933-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 



управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД17013349ВН/10.07.2017 г., Общински 
съвет – Варна решава да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ ІХ – 509 (девет – 
петстотин и девет), кв. 58 (петдесет и осем) по плана на с.Каменар, целия с 
площ от 750 (седемстотин и петдесет) кв.м., при граници на имота: УПИ 
VІ – 507 ( шест – петстотин и седем), УПИ VІІ – 508 (седем – петстотин и 
осем), УПИ VІІІ – 510 ( осем – петстотин и десет), улица и УПИ Х – 505 
(десет – петстотин и пет). 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
7253/14.12.2012 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 30 150 (тридесет хиляди 
сто и петдесет) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10% (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 3 015 (три хиляди и петнадесет) лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

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

2.За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1.заявление по образец за участие в търга;  
2.2.ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7.платежен документ за внесен депозит в размер на 3 015 (три 

хиляди и петнадесет) лева, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка“АД – клон Варна 
(оригинал); 

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



сумата от 100 (сто) лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 
BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна (оригинал). 

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

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

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

 
 
 
 
934-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013361ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на 
недвижими имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ 
се в Община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VII - 508 (седем-
петстотин и осем), кв. 58 по плана на с.Каменар, целия с площ от 635 
(шестстотин тридесет и пет) кв.м., при граници: улица, улица, УПИ VIII - 
510, УПИ IX - 509 и УПИ VI - 507, в размер на 24 261(двадесет и четири 
хиляди двеста шестдесет и един) лева, без включен ДДС. 

934-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17013361ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна решава да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се в Община Варна, с. Каменар, 
представляващ УПИ VII - 508 (седем-петстотин и осем), кв. 58 по плана 
на с.Каменар, целия с площ от 635 (шестстотин тридесет и пет) кв.м., при 
граници: улица, улица, УПИ VIII-510, УПИ IX-509 и УПИ VI - 507. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
8911/14.03.2016 г. 



Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 24 261 (двадесет и четири 
хиляди двеста шестдесет и един) лева, без включен ДДС.  

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 2 426,10 (две хиляди четиристотин двадесет и шест лева 
и десет стотинки) лева, без включен ДДС. 

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7.платежен документ за внесен депозит в размер на 2 426,10 (две 

хиляди четиристотин двадесет и шест лева и десет стотинки) лева, платими 
по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

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

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

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



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

 
 
 
 
935-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013360ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на 
недвижими имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ 
се Община Варна, с. Звездица, ул. „Вега“ № 31, представляващ ПИ с 
идентификатор 30497.501.100 (тридесет хиляди четиристотин деветдесет и 
седем.петстотин и едно.сто), целият с площ от 1 064 (хиляда шестдесет и 
четири) кв.м., при граници: ПИ 30497.16.10, ПИ 30497.16.20, ПИ 
30497.16.21, ПИ 30497.501.811 и ПИ 30497.501.121, в размер на 44 900 
(четиридесет и четири хиляди и деветстотин) лева, без включен ДДС. 

935-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД 
17013360ВН/10.07.2017г., Общински съвет – Варна решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се Община Варна, с. Звездица, ул. Вега 
№ 31, представляващ ПИ с идентификатор 30497.501.100 (тридесет хиляди 
четиристотин деветдесет и седем.петстотин и едно.сто), целият с площ от 1 
064 (хиляда шестдесет и четири) кв.м., при граници: ПИ 30497.16.10, ПИ 
30497.16.20, ПИ 30497.16.21, ПИ 30497.501.811 и ПИ 30497.501.121. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
8883/14.03.2016 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 44 900 (четиридесет и 
четири хиляди и деветстотин) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 4 490 (четири хиляди четиристотин и деветдесет) лева, 
без включен ДДС. 

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



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

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7.платежен документ за внесен депозит в размер на 4 490 (четири 

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

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

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

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

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

 
 
 



936-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013362ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на 
недвижими имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ 
се Община Варна, с. Звездица, ул. „Вега“ № 29, представляващ ПИ с 
идентификатор 30497.501.121 (тридесет хиляди четиристотин деветдесет и 
седем.петстотин и едно.сто двадесет и едно), целия с площ от 1 054 
(хиляда петдесет и четири) кв.м., при граници: ПИ 30497.501.100, ПИ 
30497.16.21, ПИ 30497.501.769 и ПИ 30497.501.811, в размер на 33 400 
(тридесет и три хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС.  

936-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17013362ВН/10.07.2017г., Общински съвет – Варна решава да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се Община Варна, с. Звездица, ул. 
Вега № 29, представляващ ПИ с идентификатор 30497.501.121 (тридесет 
хиляди четиристотин деветдесет и седем.петстотин и едно.сто двадесет и 
едно), целия с площ от 1 054 (хиляда петдесет и четири) кв.м., при 
граници: ПИ 30497.501.100, ПИ 30497.16.21, ПИ 30497.501.769 и ПИ 
30497.501.811. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
8884/14.03.2016 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 33 400 (тридесет и три 
хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 3 340 (три хиляди триста и четиридесет) лева, без 
включен ДДС. 

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

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

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

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

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 



юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

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

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

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

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7.платежен документ за внесен депозит в размер на 3 340 (три 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
937-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013338ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на 
недвижими имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно 



наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ 
се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Д-р Атанас Липов“, представляващ 
ПИ с идентификатор 72709.501.801 (седемдесет и две хиляди седемстотин 
и девет.петстотин и едно.осемстотин и едно), целия с площ от 685 
(шестстотин осемдесет и пет) кв.м., при граници: ПИ 72709.501.716, ПИ 
72709.501.983, ПИ 72709.501.804, ПИ 72709.501.926, ПИ 72709.501.927 и 
ПИ 72709.501.928, в размер на 58 000 (петдесет и осем хиляди) лева, без 
включен ДДС. 

937-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД 
17013338ВН/10.07.2017 г., Общински съвет – Варна решава да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Д-р 
Атанас Липов“, представляващ ПИ с идентификатор 72709.501.801 
(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и 
едно.осемстотин и едно), целия с площ от 685 (шестстотин осемдесет и 
пет) кв.м., при граници: ПИ 72709.501.716, ПИ 72709.501.983, ПИ 
72709.501.804, ПИ 72709.501.926, ПИ 72709.501.927 и ПИ 72709.501.928. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9074/20.06.2016 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 58 000 (петдесет и осем 
хиляди) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 5 800 (пет хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС. 

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

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

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

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

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

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

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



в) не се намира в ликвидация. 
2.4.декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

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

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7.платежен документ за внесен депозит в размер на 5 800 (пет 

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

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

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

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

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

 
 
 
938-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17022764ВН/21.11.2017г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
со „Акчелар“ представляващ ПИ с идентификатор 10135.2522.1134 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин двадесет и 
два.хиляда сто тридесет и четири), с площ от 108 (сто и осем) кв.м., при 
граници: ПИ 10135.2522.469, ПИ 10135.2522.9566, и ПИ 10135.2522.467, 
предмет на Акт за общинска собственост № 9193/30.09.2016 г., в размер 9 
220,00 (девет хиляди двеста и двадесет) лева, без включен ДДС. 

938-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 



придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17022764ВН/21.11.2017г., Общински съвет – Варна, решава да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Акчелар“ 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.2522.1134 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин двадесет и два.хиляда сто тридесет и 
четири), с площ от 108 (сто и осем) кв.м., при граници: ПИ 10135.2522.469, 
ПИ 10135.2522.9566, и ПИ 10135.2522.467, предмет на Акт за общинска 
собственост № 9193/30.09.2016 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 9 220,00 (девет хиляди 
двеста и двадесет) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 922,00 (деветстотин двадесет и два) лева. 

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 922,00 

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

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 100,00 (сто) лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, 



BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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

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

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

 
 
 
 
939-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 8, ал. 9 
от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17022753ВН/21.11.2017г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.: Общински съвет 
– Варна допълва в Раздел VIII - „Недвижими имоти – частна общинска 
собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс, съгласно Закона за общинската собственост“ на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017г.“ с имот – частна общинска собственост, находящ се 
в гр. Варна, ул. „1-ва“, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.2564.1700 (десет хиляди сто тридесет и пет. две хиляди петстотин 
шестдесет и четири. хиляда и седемстотин), с площ от  413 (четиристотин 
и тринадесет) кв.м., предмет на АОС № 9059/02.06.2016г. 

939-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал.3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17022753ВН/21.11.2017г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „1-ва“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2564.1700 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и 
четири.хиляда и седемстотин), с площ от 413 (четиристотин и тринадесет) 
кв.м., при граници: ПИ10135.2564.1360 и ПИ10135.2564.459, предмет на 



Акт за общинска собственост № 9059/02.06.2016 г., в размер на 57 120,00 
(петдесет и седем хиляди сто и двадесет) лева, без включен ДДС. 

939-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17022753ВН/21.11.2017 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „1-ва“, представляващ 
ПИ с идентификатор 10135.2564.1700 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда и седемстотин), с площ от 
413 (четиристотин и тринадесет) кв.м., при граници: ПИ10135.2564.1360 и 
ПИ10135.2564.459, предмет на АОС № 9059/02.06.2016г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 57 120,00 (петдесет и 
седем хиляди сто и двадесет) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 5 712,00 (пет хиляди седемстотин и дванадесет) лева. 

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на на 5 712,00 

(пет хиляди седемстотин и дванадесет) лева, платими по IBAN: 



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

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

* 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 действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
940-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17022767ВН/21.11.2017г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител във 
връзка с провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 10135.2554.603 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и четири.шестстотин и три), с площ от 445 
(четиристотин четиридесети и пет) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. 
„Дубровник“ № 58 А, при граници на имота: ПИ 10135.2554.604, ПИ 
10135.2554.51, ПИ 10135.2554.49, ПИ 10135.2554.521., в размер на 162 426 
(сто шестдесет и две хиляди четиристотин двадесет и шест) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща на 365 (триста 
шестдесет и пет) лева, без включен ДДС. 

940-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД17022767ВН/21.11.2017г., Общински 
съвет – Варна решава да се проведе търг с явно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Дубровник“ № 58 А, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2554.603 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
петдесет и четири.шестстотин и три), с площ от 445 (четиристотин 
четиридесети и пет) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2554.604, ПИ 
10135.2554.51, ПИ 10135.2554.49, ПИ 10135.2554.521. 



За имота има съставен Акт за частна общинска собственост 
№7700/11.11.2014 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на търг с явно наддаване 
при начална тръжна цена, в размер на 162 426 (сто шестдесет и две хиляди 
четиристотин двадесет и шест) лева, без ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава стъпка на наддаване – 10% 
(десет процента) от стартовата тръжна цена, в размер на 16 242,60 лв. 
(шестнадесет хиляди двеста четиридесет и два лева и шестдесет стотинки) 
при следните  

Т Р Ъ Ж Н И   У С Л О В И Я: 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

физически лица, еднолични търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

документи: 
2.1. Заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (удостоверение за актуално правно състояние за еднолични 

търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията – в оригинал), съдебно удостоверение за актуално 
правно състояние на заявителя (за юридическите лица с нестопанска цел, 
регистрирани по реда на ЗЮЛНС) или документ за самоличност за 
физически лица (копие, заверено от участника);  

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 16 242,60 лв. 

(шестнадесет хиляди двеста четиридесет и два лева и шестдесет стотинки), 
платими по IBAN:BG36CECB97903362150000 и BIC:CECBBGSF при 
„Централна кооперативна банка“ АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая №1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 100 (сто) лева, платима по IBAN:BG49CECB97908462150000, 
BIC:CECBBGSF и код за вид плащане:44 70 00, при „Централна 
кооперативна банка“ АД – клон Варна. 

* Оглед на имота се извършва до датата на провеждането на 
публичния търг с явно наддаване, след представяне на документ за 
закупена тръжна документация 



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

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

 
 
 
 
941-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17022762ВН/21.11.2017г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Георги Минков“ № 18, представляващ ПИ 10135.4504.767 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.седемстотин 
шестдесет и седем), с площ от 327 (триста двадесет и седем) кв.м., при 
граници: ПИ 10135.4504.611, ПИ 10135.4504.610, ПИ 10135.4504.311, ПИ 
10135.4504.308 и ПИ 10135.4504.768, предмет на Акт за общинска 
собственост № 9047/12.09.2016 г., в размер на 55 800,00 (петдесет и пет 
хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС. 

941-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1  от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл.31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна, и по предложение на кмета на Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17022762ВН/21.11.2017г., Общински съвет - Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Минков“ № 
18, представляващ ПИ с идентификатор 10135.4504.767 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и четири.седемстотин шестдесет и 
седем), с площ от 327 (триста двадесет и седем) кв.м., при граници: ПИ 
10135.4504.611, ПИ 10135.4504.610, ПИ 10135.4504.311, ПИ 
10135.4504.308 и ПИ 10135.4504.7681, предмет на Акт за общинска 
собственост № 9047/12.09.2016г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 55 800,00 (петдесет и пет 
хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС. 



Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 5 580,00 (пет хиляди петстотин и осемдесет) лева. 

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 5 580,00 (пет 

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

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

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

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

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



 
942-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 8, ал. 9 
от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17022768ВН/21.11.2017г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“: Общински 
съвет – Варна допълва в Раздел VIII - „Недвижими имоти – частна 
общинска собственост, предвидени за продажба чрез публичен търг или 
публично оповестен конкурс, съгласно Закона за общинската собственост“ 
с имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кк 
„Чайка“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2573.818 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и 
три.осемстотин и осемнадесет), с площ от 313 (триста и тринадесет) кв.м., 
предмет на Акт за общинска собственост № 9330/02.12.2016 г. 

942-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал.3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17022768ВН/21.11.2017г. , Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
кк „Чайка“, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2573.818 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и 
три.осемстотин и осемнадесет), с площ от 313 (триста и тринадесет) кв.м., 
при граници: ПИ 10135.2573.137, ПИ 10135.2573.817, ПИ 10135.2573.135, 
ПИ 10135.2573.128 и ПИ 10135.2573.325, предмет на Акт за общинска 
собственост № 9330/02.12.2016г., в размер на 62 100,00 (шестдесет и две 
хиляди и сто) лева, без включен ДДС. 

942-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл.31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17022768ВН/21.11.2017г. , Общински съвет – Варна решава да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кк „Чайка“, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.2573.818 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и три.осемстотин и 
осемнадесет), с площ от 313 (триста и тринадесет) кв.м., при граници: ПИ 
10135.2573.137, ПИ 10135.2573.817, ПИ 10135.2573.135, ПИ 
10135.2573.128 и ПИ 10135.2573.325, предмет на Акт за общинска 
собственост № 9330/02.12.2016 г. 



Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 62 100,00 (шестдесет и 
две хиляди и сто) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 6 210,00 (шест хиляди двеста и десет) лева, без включен 
ДДС. 

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 6 210,00 (шест 

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

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

* 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 действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 



резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
 
943-9.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 8, ал. 9 
от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17022760ВН/21.11.2017г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.“: Допълва в 
Раздел VIII – „Недвижими имоти – частна общинска собственост, 
предвидени за продажба чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс, съгласно Закона за общинската собственост“ с имот – частна 
общинска собственост, находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Мита 
Генова Стойкова“, представляващ ПИ с идентификатор 72709.501.931 
(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и 
едно.деветстотин тридесет и едно), с площ от 608 кв.м., предмет на Акт за 
общинска собственост № 8631/17.08.2015 г. 

943-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал.3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17022760ВН/21.11.2017г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в Община 
Варна, с. Тополи, ул. „Мита Генова Стойкова“, представляващ ПИ с 
идентификатор 72709.501.931 (седемдесет и две хиляди седемстотин и 
девет.петстотин и едно.деветстотин тридесет и едно), с площ от 608 
(шестстотин и осем) кв.м., при граници: ПИ 72709.501.979, ПИ 
72709.501.929, ПИ 72709.501.974 и ПИ 72709.501.1032, предмет на Акт за 
общинска собственост № 8631/17.08.2015 г., в размер на 35 400,00 
(тридесет и пет хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС.  

943-9-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл.31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17022760ВН/21.11.2017 г., Общински съвет - Варна решава да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. 
„Мита Генова Стойкова“, представляващ ПИ с идентификатор 
72709.501.931 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и 



едно.деветстотин тридесет и едно), с площ от 608 (шестстотин и осем) 
кв.м., при граници: ПИ 72709.501.979, ПИ72709.501.929, ПИ72709.501.974 
и ПИ72709.501.1032, предмет на Акт за общинска собственост № 
8631/17.08.2015 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 35 400,00 (тридесет и пет 
хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС.  

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 3 540,00 (три хиляди петстотин и четиридесет) лева, без 
включен ДДС. 

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 540,00 (три 

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

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

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



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

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

 
 
 
 
944-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17022745ВН/21.11.2017г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост,  находящ се в гр. 
Варна, кв. „Свети Никола“, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.2526.1509 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
двадесет и шест.хиляда петстотин и девет), идентичен с УПИ IV-1509 
(четири римско – хиляда петстотин и девет), кв. 37 (тридесет и седем) по 
плана на кв. „Свети Никола“ с площ от 342 (триста четиридесет и две) 
кв.м. в размер на 46 518 (четиридесет и шест хиляди петстотин и 
осемнадесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 1 
кв.м, възлизаща на 135,56 (сто тридесет и пет лева и петдесет и шест 
стотинки) лева. 

944-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1  от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна, в изпълнение на приетата от Общински съвет – Варна 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2017 година“ и по предложение на кмета на Община Варна 
с рег. № РД17022745ВН/21.11.2017г., Общински съвет - Варна решава да 
се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Свети Никола“, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.2526.1509 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин двадесет и шест.хиляда петстотин и 
девет), идентичен с УПИ IV-1509 (четири римско – хиляда петстотин и 
девет), кв. 37 (тридесет и седем) по плана на кв. „Свети Никола“ с площ от 
342 (триста четиридесет и две) кв.м., при граници на имот: ПИ 
10135.2526.2213 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 



двадесет и шест.две хиляди двеста и тринадесет), ПИ 10135.2526.1263 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин двадесет и 
шест.хиляда двеста шестдесет и три) , ПИ 10135.2526.1262 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин двадесет и шест.хиляда двеста 
шестдесет и две), ПИ 10135.2526.2179 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин двадесет и шест.две хиляди сто седемдесет и девет), ПИ 
10135.2526.1264 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
двадесет и шест.хиляда двеста шестдесет и четири). 

За имота е съставен акт за частна общинска собственост  № 
6925/09.04.2012 г., вписан в Службата по вписванията с вх.рег.№ 
7344/10.04.2012 г., Акт № 195, том XVII и издадена заповед № 
023/08.02.2016 г. на кмета на Община Варна, вписана в Служба по 
вписванията – Варна с вх. рег. № 2694/15.02.2016 г., Акт № 34, том VIII. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена в размер на 46 518 (четиридесет и 
шест хиляди петстотин и осемнадесет) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на 4 
652 (четири хиляди шестстотин петдесет и две) лева, без включен ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 

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

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

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

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имота; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 4 652 (четири 

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



2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 150 лева., 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 действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
945-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал.3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17022769ВН/21.11.2017г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Георги Василев Атанасов“ № 5, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.3516.31 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
шестнадесет.тридесет и едно), с площ от 328 (триста двадесет и осем) 
кв.м., при граници: ПИ 10135.3516.45, ПИ 10135.3516.46, ПИ 
10135.3516.81, ПИ 10135.3516.253 и ПИ10135.3516.30, предмет на Акт за 
общинска собственост № 7277/14.12.2012 г., в размер на 290 000,00 (двеста 
и деветдесет хиляди) лева, без включен ДДС. 

945-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл.31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17022769ВН/21.11.2017г., Общински съвет – Варна решава да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги 
Василев Атанасов“ № 5, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.3516.31 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
шестнадесет.тридесет и едно), с площ от 328 (триста двадесет и осем) 
кв.м., при граници: ПИ 10135.3516.45, ПИ 10135.3516.46, ПИ 
10135.3516.81, ПИ 10135.3516.253 и ПИ10135.3516.30, предмет на Акт за 
общинска собственост № 7277/14.12.2012 г. 



Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 290 000,00 (двеста и 
деветдесет хиляди) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 29 000,00 (двадесет и девет хиляди) лева, без включен 
ДДС. 

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 29 000,00 

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

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

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

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



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

 
 
 
 
946-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал.3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17022765ВН/21.11.2017г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на 
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, 
ул. „Бяла черква“ № 9, ПИ с идентификатор 10135.3517.486 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.четиристотин осемдесет и шест), с площ от 232 (двеста 
тридесет и два) кв.м., при граници: ПИ 10135.3517.88, ПИ 10135.3517.91, 
ПИ 10135.3517.82, ПИ 10135.3517.485 и ПИ 10135.3517.79, предмет на Акт 
за частна общинска собственост № 8652/05.10.2015г., в размер на 82 400,00 
(осемдесет и две хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС. 

946-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл.31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17022765ВН/21.11.2017г., Общински съвет – Варна решава да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - 
частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ул. „Бяла черква“ 
№ 9, ПИ с идентификатор 10135.3517.486 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.четиристотин осемдесет и шест), 
с площ от 232 (двеста тридесет и два) кв.м., при граници: ПИ 
10135.3517.88, ПИ 10135.3517.91, ПИ 10135.3517.82, ПИ 10135.3517.485 и 
ПИ 10135.3517.79, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
8652/05.10.2015г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 82 400,00 (осемдесет и две 
хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 8 240,00 (осем хиляди двеста и четиридесет) лева, без 
включен ДДС. 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 



Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават следните 

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

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

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

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

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

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 8 240,00 (осем 

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

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

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

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

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

 
Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения и съображения? 



Юлияна БОЕВА 
Това са имотите, които са за тръжна процедура. 
 
Лидия МАРИНОВА 
Не виждам заявки. В режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
За протокола: Божидар Чапаров – „за“. Друг някой не отразен?  
Ганчо Ганев – „за“, Христо Боев – „за“. 
  
Юлияна БОЕВА 
Следваща втора точка. Одобряване на пазарни оценки във връзка с 

прекратяване на съсобственост. Започваме с първият имот. 
 
947-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ013933ВН-008ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна: 
Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017г.”, както следва: Към раздел ІХ 
„Недвижими имоти - частна  общинска  собственост, за които  Община 
Варна ще проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от Закона за 
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество – делба, продажба на частта на 
Община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя 
следния текст: 
№ Данни за имота Площ - кв.м АОС № 
 гр. Варна, 26 м.р., ПИ 

10135.3516.187 14/467 9452/16.03.2017г 

947-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ013933ВН-008ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
на недвижими  имоти на 14 (четиринадесет) кв.м. идеални части от ПИ 
10135.3516.187, целият с площ от 467 (четиристотин шестдесет и седем) 
кв.м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Младост“, 
гр.Варна, която възлиза на 5 040 (пет хиляди и четиридесет) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1(един) кв.м., възлизаща на 360 
(триста и шестдесет) лева, без включен ДДС. 



947-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г.“ и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ013933ВН-
008ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна и Сияна Димитрова Даскалова, 
Денка Петрова Николова, Юлия Димитрова Георгиева, Димитър 
Константинов Димитров, Петър Константинов Димитров, представлявани 
от пълномощник адв. Христиана Красимирова Генчева-Джавгова от друга 
страна, чрез продажба на имот - частна общинска собственост, 
представляващ 14 (четиринадесет) кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.3516.187, целият с площ от 467 (четиристотин 
шестдесет и седем) кв.м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на 
район „Младост“, гр.Варна, при граници на имота: ПИ 10135.3516.77, ПИ 
10135.3516.69, ПИ 10135.3516.60, ПИ 10135.3516.59, ПИ 10135.3516.90, 
ПИ 10135.3516.67 и ПИ 10135.3516.188, по одобрената по-горе пазарна 
оценка, при равни квоти за всеки от заявителите, съгласно нотариално 
заверена Декларация от 21.02.2017 г. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9452/16.03.2017г. 

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

 
 
 
948-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 8, ал. 9 
от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № АУ094476ВН-011ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна приема следното изменение в „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 
година“: Допълва в Раздел IX- „Недвижими имоти-частна общинска 
собственост, за които Община Варна ще проведе процедура по 
прекратяване на съсобственост с държавата, физически и юридически лица 
по реда на чл. 36 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 
делба, продажба на частта на Община Варна, откупуване частта на ФЛ или 
на ЮЛ, замяна“, с недвижим имот находящ се в гр. Варна, ул. „Банат“ № 
35 (тридесет и пет), представляващ 55 (петдесет и пет) кв.м. идеални части 
от ПИ с идентификатор 10135.3515.1828 (десет хиляди сто тридесет и 



пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда осемстотин двадесет и 
осем), целият с площ от 305 (триста и пет) кв.м. 

948-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ094476ВН-011ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
на недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна, представляваща 55 (петдесет и пет) 
кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.3515.1828 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда осемстотин 
двадесет и осем), целият с площ от 305 (триста и пет) кв.м. по Кадастрална 
карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-
64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно Акт за частна общинска 
собственост № 9455/16.03.2017 г., вписан в Служба по вписванията с вх. 
рег. № 6125/20.02.2017 г., Акт № 200, том № XIII, дело № 2764, находящ се 
в гр. Варна, ул. „Банат“ № 35 (тридесет и пет), в размер на 12 900 
(дванадесет хиляди и деветстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност без ДДС на 1 кв.м., възлизаща на 234,55 (двеста тридесет и 
четири лева и петдесет и пет стотинки) лева. 

948-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 
година“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ094476ВН-011ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
Борислав Любомиров Петров, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Банат“ №35, представляващ 55 
(петдесет и пет) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.3515.1828 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет.хиляда осемстотин двадесет и осем), целият с площ от 305 
(триста и пет) кв.м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри, 
одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9455/16.03.2017 г., вписан в Служба по вписванията с вх. 
рег. № 6125/20.02.2017 г., Акт № 200, том № XIII, дело № 2764. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 12 900 (дванадесет хиляди и деветстотин) лева, без включен 
ДДС. 



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

 
 
 
 
 
949-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, т.2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ011341ВН-010ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна: 
Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017г.”, както следва: Към Раздел ІХ 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл.36 от Закона за 
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество – делба, продажба на частта на 
Община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя 
следния текст: 
№ Данни за имота Площ - кв.м АОС № 
 гр. Варна, ВЗ „Траката“,  

ул. „13-та“ № 8, 
ПИ 10135.2564.596 

Прекратяване на 
съсобственост 
чрез делба 

8091/22.12.2014г. 

949-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал.3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ011341ВН-010ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител 
на недвижими имоти, на съсобствен поземлен имот между Община Варна 
от една страна и Владко Георгиев Владев и Мария Миткова Владева от 
друга страна, представляващ ПИ 10135.2564.596, целият с площ от 897 
(осемстотин деветдесет и седем) кв.м., във връзка с извършване на 
разпоредителна сделка по реда на чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската 
собственост, а именно прекратяване на съсобственост чрез делба на имота, 
която възлиза на 128 967 (сто двадесет и осем хиляди деветстотин 
шестдесет и седем) лева, без включен ДДС, като стойността на дела, който 
Владко Георгиев Владев и Мария Миткова Владева ще получат в 
собственост, съответстващ на ПИ с проектен идентификатор 
10135.2564.1730, с площ от 448 (четиристотин четиридесет и осем) кв.м. 
възлиза на 64 411,82 (шестдесет и четири хиляди четиристотин и 
единадесет лева осемдесет и две стотинки) лева, а стойността на дела, 
който Община Варна ще получи в собственост, съответстващ на ПИ с 



проектен идентификатор 10135.2564.1731, с площ от 449 (четиристотин 
четиридесет и девет) кв.м. възлиза на 64 555,18 (шестдесет и четири 
хиляди петстотин петдесет и пет лева и осемнадесет стотинки) лева.  

949-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г.“ и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ011341ВН-
010ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, вз „Траката“, ул. „13-та“ № 
8, представляващ ПИ с идентификатор 10135.2564.596, по Кадастрална 
карта и кадастрални регистри на гр.Варна, целият с площ от 897 
(осемстотин деветдесет и седем) кв.м., между Община Варна - собственик 
на 448,50 (четиристотин четиридесет и осем цяло и петдесет стотни) кв.м. 
идеални части от имота, предмет на Акт за общинска собственост № 
8091/22.12.2014 г., от една страна и Владко Георгиев Владев и Мария 
Миткова Владева - собственици при условията на съпружеска 
имуществена общност на 448,50 (четиристотин четиридесет и осем цяло и 
петдесет стотни) кв.м. идеални части от имота на основание договор за 
продажба № Д9-9200(857)12.06.2009 г. сключен с Община Варна, от друга 
страна, чрез доброволна делба на недвижимия имот, при следните условия: 

1. ОБЩИНА ВАРНА получава в дял и придобива в собственост ПИ с 
проектен идентификатор 10135.2564.1731, с проектна площ от 449 
(четиристотин четиридесет и девет) кв.м. при съседи: 10135.2564.1730, 
10135.2564.598, 10135.2564.600, 10135.2564.599, 10135.2564.588, 
10135.2564.561, 10135.2564.587, съгласно скица-проект за делба № 15-
34294-30.01.2017г., издадена от началник СГКК-Варна, по одобрената по 
горе пазарна оценка. 

2. Владко Георгиев Владев и Мария Миткова Владева получават в 
дял и придобиват в собственост ПИ с проектен идентификатор 
10135.2564.1730, с площ от 448 (четиристотин четиридесет и осем) кв.м., 
при съседи: 10135.2564.597, 10135.2564.598, 10135.2564.1731, 
10135.2564.561, съгласно скица-проект за делба № 15-34294-30.01.2017г., 
издадена от началник СГКК-Варна, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

3. За уравняване на дяловете, във връзка с реализиране на 
разпоредителната сделка  по реда на чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за 
общинската собственост, съделителите са се договорили, че Община  
Варна няма да дължи на Владко Георгиев Владев и Мария Миткова 
Владева сумата, равна на разликата от стойностите на двата реални дяла в 
размер на 143,36 (сто четиридесет и три лева тридесет и шест стотинки) 
лева. 



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

 
 
 
 
950-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ097761ВН-013ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна: 
Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2017г.”, както следва: Към Раздел ІХ. 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от Закона за 
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество – делба, продажба на частта на 
Община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя 
следния текст: 
№ Данни за имота Площ - 

кв.м 
АОС № 

 гр.Варна , ул. „Ал. Дякович“ № 24, 
ПИ 10135.1506.977 

42/471  9511/07.06.2017г.   

950-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ097761ВН-013ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
на недвижими имоти, на недвижим имот - частна общинска собственост, 
представляващ 42 (четиридесет и два) кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.1506.977, по Кадастрална карта и кадастрални 
регистри на район „Одесос“, находящ се в гр. Варна,  ул. „Ал. Дякович“ 
№ 24, целият с площ от 471 (четиристотин седемдесет и един) кв.м., във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна, която възлиза на 33 320 (тридесет и три хиляди триста и 
двадесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. - 
793 (седемстотин деветдесет и три) лева, без включен ДДС. 

950-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г.“ и 



по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ097761ВН-
013ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна и от друга страна Цветанка 
Йорданова Кирчева, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, представляващ 42 (четиридесет и два) кв.м. идеални части от 
ПИ с идентификатор 10135.1506.977 по Кадастрална карта и кадастрални 
регистри на район „Одесос“, находящ се в гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ 
№ 24, целият с площ от 471 (четиристотин седемдесет и един) кв.м., при 
граници на имота: ПИ 10135.1506.242, ПИ 10135.1506.241 и ПИ 
10135.1506.243, ПИ 10135.1506.18, ПИ 10135.1506.29. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9511/ 07.06.2017 г. 

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

 
 
 
 
951-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ004685ВН-010ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна: 
Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017г.”, както следва: Към Раздел ІХ 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл.36 от Закона за 
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество – делба, продажба на частта на 
Община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя 
следния текст: 
№ Данни за имота Площ - кв.м АОС № 
 со „Ален мак“, гр. Варна,  

ПИ 10135.2515.3951 79/687 кв.м  ид.ч. 
 
9510/07.06.2017г. 
 

951-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ004685ВН-010ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
на недвижими имоти, на 79 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2515.3951, целият с площ от 687 кв.м., по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на район „Приморски“, со „Ален мак“, гр.Варна, 



която възлиза на 4 968 (четири хиляди деветстотин шестдесет и осем) лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м., възлизащ на 62,89 
(шестдесет и два лева осемдесет и девет стотинки), без включен ДДС. 

951-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г.“ и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ004685ВН-
010ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна и Стоян Димитров Стоянов от друга 
страна, чрез продажба на имот - частна общинска собственост, 
представляващ 79 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2515.3951, целият с площ от 687 кв.м, по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на район „Приморски“, находящ се в гр.Варна, со 
„Ален мак“, при граници на имота: ПИ 10135.2515.862, ПИ 
10135.2515.864, ПИ 10135.2515.861, ПИ 10135.2515.9570, ПИ 
10135.2515.9571, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9510/ 07.06.2017г. 

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

 
 
 
 
 
952-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ001249ВН-011ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна: 
Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017г.”, както следва: Към Раздел ІХ 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл.36 от Закона за 
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество – делба, продажба на частта на 
Община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя 
следния текст: 
№ Данни за имота Площ - кв.м АОС № 
 со „Боровец-юг“, гр. Варна,  9/585 кв.м   



ПИ 10135.5403.489 идеални части 9517/07.06. 2017г.    
 

952-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ001249ВН-011ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
на недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна, представляваща 9 кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.5403.489, целият с площ от 585 кв.м., 
находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“, която възлиза на 300 (триста) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1кв.м., възлизащ на 33,33 
(тридесет и три лева тридесет и три стотинки) без включен ДДС. 

952-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г.“ и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ001249ВН-
011ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна и от друга страна Дарин Панайотов 
Димитров, чрез продажба на имот - частна общинска собственост, находящ 
се в гр.Варна, со „Боровец-юг“, представляващ 9 кв.м. идеални части от 
ПИ с идентификатор 10135.5403.489, целият с площ от 585 кв.м., по 
Кадастрална карта и кадастрални регистри на район “Аспарухово“, при 
граници на имота: ПИ 10135.5403.490, ПИ 10135.5403.9663, ПИ 
10135.5403.488, ПИ 10135.5403.3629, по одобрената по-горе пазарна 
оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9517/07.06.2017 г. 

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

 
 
 
 
 
953-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ034417ВН-011ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна: 
Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 



общинска собственост за 2017 г.”, както следва: Към Раздел ІХ 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от Закона за 
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество – делба, продажба на частта на 
Община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя 
следния текст: 
№ Данни за имота Площ - кв.м АОС № 
 гр.Варна, со „Боровец-юг“,  

 ПИ 10135.5403.2990 
87/610 кв.м  
идеални части 

 
9588/20.07.2017г. 
 

953-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ034417ВН-011ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
на недвижими имоти, на 87 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.5403.2990, находящ се в гр.Варна со „Боровец-юг“, целият с площ 
от 610 кв.м., която възлиза на 2 950 (две хиляди деветстотин и петдесет) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м., възлизаща на 
33,91 (тридесет и три лева деветдесет и една стотинки), без включен ДДС. 

953-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г.“ и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ034417ВН-
011ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна и от друга страна Маргарита 
Николова Недялкова, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“, представляващ 87 
кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5403.2990, целият с 
площ от 610 кв.м., находящ се в гр. Варна, со„Боровец-юг“, при граници 
на имота: ПИ 10135.5403.3623, ПИ 10135.5403.3624, ПИ 10135.5403.9674, 
по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8588/20.07.2017г. 

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

 
 



954-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ108827ВН-009ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна: 
Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017г.”, както следва: Към Раздел ІХ. 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл.36 от Закона за 
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество – делба, продажба на частта на 
Община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя 
следния текст: 
№ Данни за имота Площ - 

кв.м 
АОС № 

 ул. „Проф. д-р Ванко Ванков“ № 22, 
жк. „Изгрев“, гр. Варна,  
ПИ 10135.2555.2638 

58/534  9478/27.04.2017г.   

954-9-1. На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, 
ал.3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № АУ108827ВН-009ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
на недвижими имоти, на недвижим имот - частна общинска собственост, 
предмет на Акт за общинска собственост № 9478/27.04.2017 г. 
представляващ 58 (петдесет и осем) кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2555.2638, по Кадастрална карта и кадастрални 
регистри на район „Приморски“, находящ се в гр. Варна , жк „Изгрев“, 
ул. „Проф. д-р Ванко Ванков“ № 22, целият с площ от 534 (петстотин 
тридесет и четири) кв.м., която  възлиза на 6 100 (шест хиляди и сто) лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м., възлизаща на 
105,17 (сто и пет лева и седемнадесет стотинки) лева, без включен ДДС. 

954-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл.28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г.“ и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ108827ВН-
009ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна и от друга страна „Модус 2“ ЕООД, 
ЕИК 130069206, представлявано от  Андрей Калоянов Андреев - 
управител, Антонина Енчева Андреева и Милена Валентинова Андреева, 
чрез продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ 58 



(петдесет и осем) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2555.2638, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на район 
„Приморски“, находящ се в гр. Варна, жк „Изгрев“, ул. „Проф. д-р Ванко 
Ванков“ № 22, целият с площ от 534 (петстотин тридесет и четири) кв.м., 
при граници на имота: ПИ 10135.2555.268, ПИ 10135.2555.2582 и ПИ 
10135.2555.330, при следните квоти: 

- „Модус 2“ ЕООД, ЕИК 130069206, представлявано от управителя 
Андрей Калоянов Андреев – 1/2 идеални части от 58 (петдесет и осем) 
кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2555.2638, или 29 
(двадесет и девет) кв.м. идеални части от имота, на стойност 3 050 (три 
хиляди и  петдесет) лева, без включен ДДС. 

- Антонина Енчева Андреева – 1/4 идеални части от 58 (петдесет и 
осем)  кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2555.2638, или 
14,50 (четиринадесет цяло и петдесет стотни) кв.м. идеални части от 
имота, на стойност 1 525 (хиляда петстотин двадесет и пет) лева, без 
включен ДДС. 

- Милена Валентинова Андреева – 1/4 идеални части от 58 (петдесет 
и осем) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2555.2638, или 
14,50 (четиринадесет цяло и петдесет стотни) кв.м. идеални части от 
имота, на стойност 1 525 (хиляда петстотин двадесет и пет) лева, без 
включен ДДС. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9478/ 27.04.2017 г.  

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

 
 
 
955-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ021608ВН-012ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна: 
Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017г.”, както следва: Към Раздел ІХ. 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл.36 от Закона за 
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество – делба, продажба на частта на 
Община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя 
следния текст: 
№ Данни за имота Площ - кв.м АОС № 
 жк „Бриз-юг“ ,  Замяна на 58/2706 кв.м 9512/07.06.2017г.  



ПИ 10135.2563.1841, 
ПИ 10135.2563.1935, 
ПИ 10135.2563.1933 

идеални части от  
ПИ 10135.2563.1841 с 
ПИ 10135.2563.1935 с 
площ 178 кв.м и  
ПИ 10135.2563.1933 
с площ 22 кв.м 

за  58/2706 кв.м. 
идеални части от  
ПИ 10135.2563.1841   

955-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ021608ВН-012ВН/24.10.2017г., във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 36, ал. 1, т. 4 от 
Закона за общинската собственост, чл. 27, т. 4 от Наредбата за реда  за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна, а именно: прекратяване на съсобственост чрез замяна 
върху поземлени имоти с идентификатори ПИ 10135.2563.1841, ПИ 
10135.2563.1935 и ПИ 10135.2563.1933, находящи се в гр. Варна, жк. 
„Бриз-юг“, Общински съвет – Варна одобрява пазарните оценки, 
изготвени от независим оценител на недвижими имоти, с които са 
определени пазарните стойности на заменяемите имоти, които са 
съответно: 

- на 58 (петдесет и осем) кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2563.1841, целият с площ от 2 706 (две хиляди 
седемстотин и шест) кв.м. в размер на 8 125 (осем хиляди сто двадесет и 
пет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1(един) кв.м., 
възлизаща на 140,09 (сто и четиридесет лева и девет стотинки) лева, без 
включен ДДС. 

- на ПИ с идентификатор 10135.2563.1935, с площ от 178 (сто 
седемдесет и осем) кв.м. в размер на 12 460 (дванадесет хиляди 
четиристотин и шестдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност 
на 1 (един) кв.м., възлизаща на 70 (седемдесет) лева, без включен ДДС. 

- на ПИ с идентификатор 10135.2563.1933, с площ от 22 (двадесет и 
два) кв.м. в размер на 1 540 (хиляда петстотин и четиридесет) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1(един) кв.м., възлизаща на 70 
(седемдесет) лева, без включен ДДС. 

955-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г.“ и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ021608ВН-
012ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността  
между Община Варна и „Миг Маркет“ ООД, ЕИК 813208824, 
представлявано от управителя Галин Иванов Ненов, върху ПИ с 



идентификатор 10135.2563.1841, целият с площ от 2 706 (две хиляди 
седемстотин и шест) кв.м., като Община Варна ще прехвърли в 
собственост на „Миг Маркет“ ООД собствената си част от ПИ с 
идентификатор 10135.2563.1841, с площ от 58 (петдесет и осем) кв.м. 
идеални части, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
9512/07.06.2017 г., в замяна на собствеността на „Миг Маркет“ ООД, върху 
ПИ с идентификатор 10135.2563.1935, с площ от 178 (сто седемдесет и 
осем) кв.м. и ПИ с идентификатор 10135.2563.1933, с площ от 22 (двадесет 
и два) кв.м., притежаващи ги на основание нотариален акт № 135, том 4, 
рег.№ 8011, дело 671/2012г. и  нотариален акт № 134, том 4, рег. № 8010, 
дело № 670/2012г.1  по одобрените по-горе пазарни оценки, при следните 
условия:  

1. „Миг Маркет“ ООД, ЕИК 813208824, представлявано от 
управителя Галин Иванов Ненов става собственик на ПИ с идентификатор 
10135.2563.1841, с площ от 2 706 (две хиляди седемстотин и шест) кв.м., 
при граници: ПИ 10135.2563.1935, ПИ 10135.2563.89, ПИ 10135.2563.1836, 
ПИ 10135.2563.1835, ПИ 10135.2563.1834, ПИ 10135.2563.232, ПИ 
10135.2563.1933, ПИ 10135.2563.78, ПИ 10135.2563.1934. 

2. Община Варна става собственик на ПИ с идентификатор 
10135.2563.1935, с площ от 178 (сто седемдесет и осем) кв.м., при граници: 
ПИ 10135.2563.89, ПИ 10135.2563.1841, ПИ 10135.2563.1934. 

3. Община Варна става собственик на ПИ с идентификатор 
10135.2563.1933, с площ от 22 (двадесет и два) кв.м., при граници: ПИ 
10135.2563.1841, ПИ 10135.2563.232. 

4. Община Варна не дължи на „Миг Маркет“ ООД доплащане за 
разликата между пазарните стойности на заменяемите имоти. 

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

 
 
 
 
956-9. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9, т.2 от Закона за 
общинската собственост, и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ026652ВН-015ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна: 
Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017г.”, както следва: Към Раздел ІХ. 
„Недвижими имоти - частна  общинска  собственост,  за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл.36 от Закона за 
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество – делба, продажба на частта на 



Община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя 
следния текст: 

№ Данни за имота Площ - кв.м АОС № 
 

гр. Варна,  
со „Боровец-север“,  
ПИ 10135.5401.696 

Проектни дялове: 
ПИ 10135.5401.3605 - 1000 кв.м 
ПИ 10135.5401.3606 - 1000 кв.м 
ПИ 10135.5401.3607 - 539 кв.м 
ПИ  10135.5401.3615 – 238 кв.м 

8523/ 
15.07.2015г. 

956-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ026652ВН-015ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
на недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост чрез 
реална делба на поделяемия имот, с площ от 2 777 кв.м., представляващ 
ПИ с идентификатор 10135.5401.696, находящ се в гр. Варна, со 
„Боровец-север“, съсобствен между Община Варна, от една страна, 
Калица Петева Петкова и Добромир Маринов Железов, от друга страна, и 
Мария Младенова Сотирова, от трета страна, която възлиза на 98 080 
(деветдесет и осем хиляди и осемдесет) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м., възлизаща на 35,32 (тридесет и пет лева и 
тридесет и две стотинки) лева, без включен ДДС, като пазарните оценки на 
всеки един от дяловете, са съответно: 

- на ПИ с проектен идентификатор 10135.5401.3605, с площ 1 000 
кв.м., който ще се придобие от Калица Петева Петкова и Добромир 
Маринов Железов – 35 319 (тридесет и пет хиляди триста и деветнадесет) 
лева; 

- на  ПИ с проектен идентификатор 10135.5401.3606,  с  площ от 1 
000  кв.м.,  който  ще се придобие от Мария Младенова Сотирова – 35 319 
(тридесет и пет хиляди триста и деветнадесет) лева; 

- на ПИ с проектен идентификатор 10135.5401.3607, с площ от 539 
кв.м., който ще се придобие от Община Варна – 19 036 (деветнадесет 
хиляди тридесет и шест) лева; 

- на ПИ с проектен идентификатор 10135.5401.3615, с площ от 238 
кв.м., който ще се придобие от Община Варна – 8 406 (осем хиляди 
четиристотин и шест) лева. 

956-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в  изпълнение  на 
одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма за управление 
и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г.“ и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ026652ВН-
015ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 



върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-север“, 
гр.Варна, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5401.696, по 
Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Варна, целият с площ от 
2777 кв.м, при граници на имота: 10135.5401.9556, 10135.5401.697, 
10135.5401.9563, 10135.5401.695, 10135.5401.692, между Община Варна - 
собственик на 778 кв.м. идеални части (а по скица 777 кв.м), предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 8523/15.07.2015г., от една страна, 
Калица Петева Петкова и Добромир Маринов Железов - собственици на 1 
000 кв.м. идеални части на основание нот. акт № 117, том № II, рег. № 
14554, дело № 292/2015г. и нот.акт № 116, том № II, рег. № 14553, дело № 
291/2015г., от друга страна и  Мария Младенова Сотирова – собственик на 
1 000 кв.м. идеални части на основание нот.акт № 16, том № III, рег. № 
4519, дело № 382/2005г., поправен с нот.акт № 75, том № IV, рег.№ 11555, 
дело № 501/2011г., от трета страна, чрез доброволна реална делба на 
недвижимия имот, при следните условия: 

1. Калица Петева Петкова и Добромир Маринов Железов получават в 
дял и придобиват в изключителна собственост ПИ с проектен 
идентификатор 10135.5401.3605, с проектна площ от 1 000 кв.м.,  при 
граници: 10135.5401.3606, 10135.5401.3615, 10135.5401.9563, 
10135.5401.695, съгласно скица-проект № 15-637750-29.12.2016г., издадена 
от началник СГКК-Варна. 

2. Мария Младенова Сотирова получава в дял и придобива в 
изключителна собственост ПИ с проектен идентификатор 10135.5401.3606 
с проектна площ 1 000 кв.м., при граници: 10135.5401.3607, 
10135.5401.3615, 10135.5401.3605, 10135.5401.695, 10135.5401.692, 
съгласно скица-проект № 15-637750-29.12.2016г., издадена от началник 
СГКК-Варна. 

3. Община Варна получава в дял и придобива в изключителна 
собственост ПИ с проектен  идентификатор 10135.5401.3607 с  проектна  
площ 539 кв.м., при граници: 10135.5401.9556, 10135.5401.697, 
10135.5401.3615, 10135.5401.3606, 10135.5401.692, съгласно скица-проект 
№ 15-637750-29.12.2016г., издадена от началник СГКК-Варна. 

4. Община Варна получава в дял и придобива в изключителна 
собственост ПИ с проектен идентификатор 10135.5401.3615 с проектна 
площ 238 кв.м., при граници: 10135.5401.3606, 10135.5401.3607, 
10135.5401.697, 10135.5401.9563, 10135.5401.3605, съгласно скица-проект 
№ 15-637750-29.12.2016г., издадена от началник СГКК-Варна 

5. Съделителите не си дължат суми за уравняване на дяловете. 
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка. 

 
 
 



957-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ113550ВН-017ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна: 
Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 г.”, приета с Решение № 593-2(15) 
/30.01.2017 г. на Общински съвет, към точка ІХ се допълва следния имот: 
№ Адрес Площ АОС № 
1 гр.Варна, со „Манастирски рид, 

Бялата чешма и Дъбравата“ 
ПИ № 10135.2517.4610 

21 кв.м./371кв.м. 9450/2017 г. 

957-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ113550ВН-017ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена по искане за 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, представляваща земя с площ от 21 (двадесет и един) 
кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.2517.4610 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.четири хиляди шестстотин и 
десет), целият с площ от 371 (триста седемдесет и един) кв.м., находящ се в 
гр.Варна, с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, при 
граници на имота: ПИ 10135.2517.2424, ПИ 10135.2517.9608, ПИ 
10135.2517.2425, ПИ 10135.2517.4611, в размер на 1 253 (хиляда двеста 
петдесет и три) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) 
кв.м. – 59,67 (петдесет и девет лева и шестдесет и седем стотинки) лева, 
без включен ДДС. 

957-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т.2 и чл.28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ113550ВН-
017ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна и Стилиана Митева Райкова, чрез продажба на земя 
с площ от 21 (двадесет и един) кв.м. от ПИ  с идентификатор 
10135.2517.4610 по одобрената по-горе  пазарна оценка. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9450/16.03.2017 г., вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния 
ред 

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

 
 



 
 
958-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ077950ВН-016ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 г.”, приета с Решение № 593-2(15) 
/30.01.2017 г. на Общински съвет – Варна, към точка ІХ се допълва 
следния имот: 

№ Адрес Площ АОС № 
1 гр.Варна, со „Сотира“ 

ПИ 10135.2508.1467 
2 кв.м./714 кв.м. 9587/2017 г. 

958-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по  предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ077950ВН-016ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена по искане за 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, представляваща земя с площ от 2 кв.м. от ПИ с 
идентификатор 10135.2508.1467, целия с площ 714 кв.м., находящ се в 
гр.Варна, со „Сотира“, при граници на имота: ПИ 10135.2508.476, ПИ 
10135.2508.1468, ПИ 10135.2508.9536, ПИ 10135.2508.1049, в размер на 87 
/осемдесет и седем/ лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) кв.м. – 43,50 /четиридесет и три лева и петдесет стотинки/ лева, без 
включен ДДС. 

958-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по  
предложение на кмета на община Варна с рег. № АУ077950ВН-
016ВН/24.10.2017г.,  Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна и Бистра Божидарова Бъчварова, чрез продажба на 
земя с площ от 2 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.2508.1467, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9587/20.07.2017 г., вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния 
ред. 

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

 
 
 



959-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ071501ВН-006ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 г.”, приета с Решение № 593-2(15) 
/30.01.2017 г. на Общински съвет – Варна, към точка ІХ се допълва 
следния имот: 
№ Адрес Площ АОС № 
1 гр.Варна, ул.“Железни врата“ № 42, 

ПИ 10135.2554.142 
262 кв.м./ 
1236 кв.м. 

9310/2016 г. 

959-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ071501ВН-006ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
по искане за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на 
Община Варна от недвижим имот, представляваща земя с площ от 262 
кв.м. от ПИ  с идентификатор 10135.2554.142, целият с площ от 1 236 
кв.м., находящ се в гр.Варна, ул.“Железни врата“ № 42, при граници на 
имота: ПИ 10135.2554.143, ПИ 10135.2554.141, ПИ 10135.2554.46, ПИ 
10135.2554.132, ПИ №10135.2554.130, ПИ 10135.2554.128, в размер на 103 
000 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. – 393,13 
лева, без включен ДДС. 

959-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ071501ВН-
006ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна и „Мавродилиеви“ ООД, вписано в Търговския 
регистър с ЕИК 204189244, със седалище и адрес на управление - гр.Варна, 
ул.“Черни връх“ № 4, ет. 1, офис 1, с управители Александър Христов 
Мавродиев и Даниел Станимиров Димитров, чрез продажба на земя с площ 
от 262 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2554.142, по 
одобрената по-горе  пазарна оценка. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9310/14.12.2016 г., вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния 
ред. 

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

 
 



960-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ049495ВН-031ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим  оценител, 
във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на 
Община Варна, представляваща 123,50 (сто двадесет и три цяло и петдесет 
стотни) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5549.2403 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и 
девет.две хиляди четиристотин и три), целият с площ от 527 (петстотин 
двадесет и седем) кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, 
одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно 
Акт за частна общинска собственост № 9279/08.11.2016г., вписан в Служба 
по вписванията – гр. Варна с вх.рег. № 28604/09.11.2016 г., Акт № 141, том 
№ LХХVI, дело № 16160, находящ се в гр. Варна, со „Прибой“, в размер 
на 6 200 (шест хиляди и двеста) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност без ДДС на 1 кв.м., възлизаща на 50,20 (петдесет лева и двадесет 
стотинки) лева. 

960-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 
година“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ049495ВН-031ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга страна 
наследници на Ангел Еремиев Петров, чрез продажба  на имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со. „Прибой“, 
представляващ 123,50 (сто двадесет и три цяло и петдесет стотни) кв.м. 
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5549.2403 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и девет.две хиляди 
четиристотин и три), целият с площ от 527 (петстотин двадесет и седем) 
кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед 
№ РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, при граници на имота: ПИ 
10135.5549.1242, ПИ 10135.5549.1240, ПИ 10135.5549.1239, ПИ 
10135.5549.2037, ПИ 10135.5549.1237, ПИ 10135.5549.1241, ПИ 
10135.5549.9542. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9279/08.11.2016г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх.рег. № 28604/09.11.2016 г., Акт № 141, том № LХХVI, дело № 
16160. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 
сумата от 6 200 (шест хиляди и двеста) лева, без включен ДДС. 



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

 
 
 
 
961-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ114099ВН-030ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител, 
във връзка с прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим 
имот – частна общинска собственост, представляващ 159 (сто петдесет и 
девет) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.1503.156 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три.сто петдесет и шест), 
целият с площ от 304 (триста и четири) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. 
„Проф. Фредерик Жолио Кюри“ № 40 (четиридесет), при граници на 
имота: ПИ  10135.1503.154, ПИ 10135.1503.155, ПИ 10135.1503.161, ПИ 
10135.1503.160, ПИ 10135.1503.157 и ПИ 10135.1503.150, в размер на 
143 100 (сто четиридесет и три хиляди и сто) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност без ДДС на 1 (един) кв.м., възлизаща на 900 
(деветстотин) лева. 

961-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ114099ВН-
030ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 
между Община Варна, от една страна, и от друга страна – Севинч Исмаил 
Капитанова, чрез продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ 159 (сто петдесет и девет) кв.м. идеални части 
от ПИ с идентификатор 10135.1503.156 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и три.сто петдесет и шест), целият с площ от 304 
(триста и четири) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик 
Жолио Кюри“ № 40 (четиридесет), при граници на имота: ПИ 
10135.1503.154, ПИ 10135.1503.155, ПИ 10135.1503.161, ПИ 
10135.1503.160, ПИ 10135.1503.157 и ПИ 10135.1503.150. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 7707/20.03.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх. рег. № 5516/24.03.2014 г., акт № 166, том № XIII, дело № 2670.
 Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за 



сумата от 143 100 (сто четиридесет и три хиляди и сто) лева, без включен 
ДДС, на съсобственика Севинч Исмаил Капитанова. 

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

 
 
 
 
962-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от  Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ187419ВН-025ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка,  изготвена от независим оценител, 
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Петко Ю. Тодоров“ № 55, предмет на Акт за общинска 
собственост № 9021/20.05.2016 г.,  представляващ 58,25 (петдесет и осем 
цяло двадесет и пет стотни) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.1026.219, целият с площ от 230 (двеста и тридесет) кв.м., по 
Кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Одесос“, гр.Варна, и 
част от реален дял от сгради, съставляваща: 1/2 идеални части от сграда с 
идентификатор 10135.1026.219.7, цялата със застроена площ от 15 
(петнадесет) кв.м.; 1/2 идеални части от самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1026.219.1.2, целият с площ от 28,04 (двадесет и 
осем цяло и четири стотни) кв.м.; 1/2 идеални части от самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 10135.1026.219.5.1, целият с площ от 25,85 
(двадесет и пет цяло осемдесет и пет стотни) кв.м.; 1/2 идеални части от 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1026.219.5.2, целият 
с площ от 11,48 (единадесет цяло четиридесет и осем стотни) кв.м., във 
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на гореописания 
дял от имота, собственост на Община Варна, която възлиза на 27 268 
(двадесет  и седем хиляди и двеста шестдесет и осем) лева, без включен 
ДДС. 

962-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в  
изпълнение  на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 
2017г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ187419ВН-025ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и Жана Атанасова 
Маринова от друга страна, чрез продажба на имот - частна общинска 



собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Петко Ю. Тодоров“ № 55, 
представляващ: 

- 58,25 (петдесет и осем цяло двадесет и пет стотни) кв.м. идеални 
части от ПИ 10135.1026.219, целият с площ от 230 (двеста и тридесет) 
кв.м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Одесос“, гр. 
Варна, при граници на имота: ПИ 10135.1026.227, ПИ 10135.1026.226, ПИ 
10135.1026.215, ПИ 10135.1026.220, ПИ 10135.1026.158, ПИ 
10135.1026.218; 

- част от реален дял от сгради, съставляваща: 
1/2 идеални части от сграда с идентификатор 10135.1026.219.7, 

цялата със застроена площ от 15 (петнадесет) кв.м.; 
1/2 идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1026.219.1.2, целият с площ от 28,04 (двадесет и осем цяло и четири 
стотни) кв.м.; 

1/2 идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1026.219.5.1, целият с площ от 25,85 (двадесет и пет цяло осемдесет 
и пет стотни) кв.м.; 

1/2 идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1026.219.5.2, целият с площ от 11,48 (единадесет цяло четиридесет и 
осем стотни) кв.м., по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9021/20.05.2016г. 

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

 
 
 
 
 
963-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД 17020716ВН/24.10.2017г. и писмо от 
Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при 
Община Варна с рег. № РД17020716ВН-001ВН/02.11.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
на недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на Община Варна, представляваща 24 (двадесет и 
четири) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2571.4677, 
находящ се в кк „Чайка“, гр. Варна, целият с площ от 865 (осемстотин 
шестдесет и пет) кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост № 
9179/12.09.2016 г., която възлиза на 1 690 (хиляда шестстотин и 
деветдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1(един) кв.м., 



възлизаща на 70,42 (седемдесет лева четиридесет и две стотинки) лева, без 
включен ДДС. 

963-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и чл. 28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г.“ , 
във връзка с предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД 
17020716ВН/24.10.2017г. и писмо от Петко Бойновски - Директор на 
дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при 
Община Варна с рег. № РД17020716ВН-001ВН/02.11.2017г., Общински 
съвет – Варна прекратява съсобствеността между Община Варна, от една 
страна и от друга страна „Сан Сити С Корпорейшън“ ЕООД, ЕИК 
204418084, представлявано от управителя Александр Савелиев, чрез 
продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ 24 
(двадесет и четири) кв.м. идеални части от ПИ 10135.2571.4677, находящ 
се в гр. Варна, кк „Чайка“, целият с площ от 865 (осемстотин шестдесет 
и пет) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2570.53, ПИ 10135.2571.833, 
ПИ 10135.2571.416 и ПИ 10135.2571.429, по одобрената по-горе пазарна 
оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9179/ 12.09.2016 г. 

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

 
 
 
 
964-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ098186ВН/24.10.2017г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от оценител на недвижими 
имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта 
на Община Варна, съставляваща 214 (двеста и четиринадесет) кв.м. 
идеални части от УПИ ІІ-2, кв. 159 А, по плана на 11 м.р. на гр.Варна, ул. 
„Антон Страшимиров” № 17, целият с площ от 349 (триста четиридесет 
и девет) кв.м., в размер на 55 655 лв. (петдесет и пет хиляди шестстотин 
петдесет и пет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) 
кв.м., възлизаща на 260,07 лв. (двеста и шестдесет лева и седем стотинки) 
лева.  



За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
8026/11.11.2014 г. 

964-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в  
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017г.“ и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ098186ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна решава да  прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Азадухи Антраник Нишанян и Нуник Вахрам Нишанян чрез продажба на 
имот - частна общинска собственост, представляващ 214 (двеста и 
четиринадесет) кв.м. идеални части от УПИ ІІ-2, кв.159 А, по плана на 11 
м.р., гр. Варна, ул. „Антон Страшимиров” № 17, целият с площ от 349 
(триста и четиридесет и девет) кв.м., при граници на имота: ул. „Антон 
Страшимиров”, УПИ  ІІІ-4, ПИ 11, УПИ І-1, по одобрената по-горе пазарна 
оценка, при равни квоти.  

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8026/ 11.11.2014 г. 

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

 
 
 
965-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинска собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД13006759ВН-012ВН/06.11.2017 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
на недвижими имоти, във връзка с прекратяване на  съсобственост върху 
ПИ 10135.1503.386, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 473 (четиристотин седемдесет и три) кв.м. идеални части, 
от целия имот с площ от 1 006  (хиляда и шест)  кв.м.,  която  възлиза на  
86 163 (осемдесет и шест хиляди сто шестдесет и три) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м., възлизаща на 182,16 лв. (сто 
осемдесет и два лева и шестнадесет стотинки), без включен ДДС.  

965-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинска собственост, във връзка  с  чл. 27,  т. 2  и чл.28 от  Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  
в  изпълнение  на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 



2017г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД13006759ВН-012ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – Варна прекратява 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
„Сентерето” ЕООД,  ЕИК 148066146, представлявано от управителя Сашо 
Страхилов Христов, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул. „Дрин“ № 57-59, представляващ 
473 (четиристотин седемдесет и три) кв.м. идеални части от ПИ 
10135.1503.386, целият с площ от 1 006  (хиляда и шест) кв.м., при граници 
на имота: ПИ 10135.1503.1 и ПИ 10135.1503.43, по одобрената по-горе 
пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 8913/14.03.2016 г. 

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

 
 
 
 
966-9. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17022740ВН/21.11.2017г., Общински съвет –Варна 
приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година“, допълва в 
Раздел IX - „Недвижими имоти-частна общинска собственост, за които 
Община Варна ще проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от Закона за 
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество – делба, продажба на частта на 
Община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна“, с недвижим 
имот находящ се в гр. Варна, ул. „Подполковник Калитин“, 
представляващ 1 005 (хиляда и пет) кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2554.570 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и четири. петстотин и седемдесет), целият с 
площ от 1 885 (хиляда осемстотин осемдесет и пет) кв.м. 

966-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17022740ВН/21.11.2017г., Общински съвет – 
Варна одобрява изготвената от независим оценител пазарна оценка за 
обезщетяване на Община Варна, във връзка с прекратяване на 
съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Подполковник Калитин“, представляващ 1 005 кв.м. идеални части от 



ПИ с идентификатор 10135.2554.570, целият с площ от 1 885 кв.м. 
възлизащ на 26,01 % от бъдещо застрояване с пазарен еквивалент 578 300 
лева, без включен ДДС. 

966-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
на Община Варна, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17022740ВН/21.11.2017г., в изпълнение на одобрената от Общински 
съвет – Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017 година“, Общински съвет – Варна 
прекратява съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от 
друга страна „МАЙТ“ ЕООД, ЕИК 103763870, Александър Тодоров 
Николов ЕГН …, Галя Тодорова Николова ЕГН …, Боян Александров 
Николов ЕГН …, Нелияна Иванова Иванова ЕГН …, Красимир Пеев 
Иванов ЕГН …, като КУПУВАЧИТЕ се задължават да изградят и 
прехвърлят на ПРОДАВАЧА правото на собственост, върху самостоятелни 
обекти намиращи се в предвидената за изграждане в гореописания 
недвижим имот сграда, обособени в самостоятелна секция, равняваща се 
на 26,01 % от РЗП на бъдещото строителство с пазарен еквивалент 578 300 
лева, без включен ДДС. 

Строителството да бъде завършено в срок от 24 месеца, от датата на 
сключване на договора, обр. Акт № 16 за жилищната сграда. Поетото от 
КУПУВАЧИТЕ задължения е да изградят самостоятелните обекти и 
прехвърлят правото на собственост върху тях, както и съответните идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж. 

Гаранционните срокове на изпълнените строително – монтажни 
работи на обектите са определени съгласно чл. 160, ал. 3 от Закона за 
устройство на територията, във връзка с чл. 20, ал. 4 с Наредба № 
2/31.07.2003 г. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № № 7807/24.09.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх.рег. № 21847/02.10.2014 г., Акт № 37, том № LVII, дело № 
11868. 

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

 
 
 
 
967-9. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9, т.2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 



рег. № АУ058069ВН-007ВН/21.11.2017 г., Общински съвет-Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017г.”, както следва: към раздел ІХ „Недвижими имоти - 
частна общинска собственост, за които в Община Варна ще се проведе 
процедура по прекратяване на съсобственост с държавата, физически и 
юридически лица по реда на чл. 36 от Закона за общинската собственост 

 и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество – делба, продажба на частта на Община Варна, 
откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя следния текст: 
№ Данни за имота Площ - кв.м АОС № 
 со „Пчелина“, гр. Варна,  

ПИ 10135.3506.790 130/2130  кв.м  ид.ч.  
9599/25.08.2017г. 

967-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с 
чл.22, ал.3 от Закона за общинската собственост и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ058069ВН-007ВН/21.11.2017г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от 
оценител на недвижими имоти, във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
130 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.3506.790, целият с 
площ  от 2 130 кв.м., находящ се в со „Пчелина“, гр. Варна, която възлиза 
на 8 314,80 лв. (осем хиляди триста и четиринадесет лева и осемдесет 
стотинки) без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща на 
63,96 лв. (шестдесет и три лева деветдесет и шест стотинки)без включен 
ДДС.  

967-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по 
предложение на кмета на Община Варна, в изпълнение на одобрената от 
Общински съвет-Варна „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти-общинска собственост за 2017г.“ и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № АУ058069ВН-007ВН/21.11.2017г., Общински 
съвет – Варна прекратява съсобствеността между Община Варна, от една 
страна и от друга страна Николай Стоянов Гочев, чрез продажба на имот - 
частна общинска собственост, находящ се в со „Пчелина“, гр. Варна, 
представляващ 130 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 
10135.3506.790, целият с площ от 2 130 кв.м., по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на район „Младост“, при граници на имота: ПИ 
10135.3506.885, ПИ 10135.3506.1072, ПИ 10135.3506.1092, по одобрената с 
решение по горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9599/25.08.2017г. 



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

 
 
 
 
968-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27 и чл. 28 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна, а именно: прекратяване на съсобственост, чрез продажба 
на частта на Община Варна и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ084846ВН-013ВН/21.11.2017г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, с 
която е определена пазарната стойност на 15 (петнадесет) кв.м. идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.2508.1478, по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на район „Приморски“, целият с площ от 998 
(деветстотин деветдесет и осем) кв.м., находящ се в гр. Варна, со 
„Сотира“, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
9589/20.07.2017г., която  възлиза на 625 (шестстотин двадесет и пет) лева 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. възлизаща на 
41,67 лв. (четиридесет и един лева шестдесет и седем стотинки) без 
включен ДДС. 

968-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г.“ и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ084846ВН-
013ВН/21.11.2017г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Любка Стефанова Николова, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, со „Сотира“, представляващ 15 
(петнадесет) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2508.1478, 
по Кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Приморски“, 
целият с площ от 998 (деветстотин деветдесет и осем) кв.м., при граници 
на имота: ПИ 10135.2508.9519, ПИ 10135.2508.1479, ПИ 10135.2508.198, 
ПИ 10135.2508.9528, 10135.2508.200, 10135.2508.1480, по одобрената с 
решение по горе пазарна оценка.  



За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9589/20.07.2017г. 

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

Юлияна БОЕВА 
Това беше по точка две. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Не виждам и заявки. Режим на 

гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 14, предложението се приема. 

 
За протокола: Мартин Андонов – „за“, Ганчо Ганев – „за“, Божидар 

Чапаров – „за“, Юлияна Боева – „за“. 
 
Заповядайте да продължите. 
 
Юлияна БОЕВА 
Продължаваме с трета точка. Това е одобряване на пазарни оценки 

във връзка с продажба на имоти частна общинска собственост на 
собственици на законово построени сгради. Започваме с първият имот. 

 
 
969-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ019039ВН-017ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 г.”, като към точка Х се допълва следния 
имот: 
№ Адрес Площ АОС № 
1 с. Каменар, УПИ № ІХ-395, 396 в кв.24 

на с. Каменар, ул.“Люляк“ № 7-9 
392кв.м./ 
772 кв.м. 

7123/2012 г. 

969-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
35, ал.3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ019039ВН-017ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 
на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в Община Варна, 
с.Каменар, ул.”Люляк” № 7-9, представляващ 392 кв.м. идеални части от 



УПИ № ІХ-395, 396 в кв.24, целият с площ от 772 кв.м., при граници на 
имота: УПИ № ІХ-397, 398, УПИ № ІІІ-385, 386, УПИ № ІV-387, 388, УПИ 
№ VІІІ-383, 384, ул.“Люляк“, в размер на 11 600 лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност без ДДС на 1 (един) кв.м., възлизаща на 29,59 
/двадесет и девет лева и петдесет и девет стотинки/ лева, на Анка 
Симеонова Михайлова. 

За УПИ № ІХ-395, 396, кв. 24 по плана на с.Каменар, ул.“Люляк“ № 
7-9 има съставен Акт за частна общинска собственост № 7123/12.10.2012 
г., вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния ред. 

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

 
 
 
 
970-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.8, ал.9, т.2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ034924ВН-009ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна: 
Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 г.”, като към точка Х се допълва следния 
имот: 
№ Адрес Площ АОС № 
1 с. Каменар, УПИ  №  І-471, 472 в кв. 30, 

ул. „Невен“ № 7А-7Б 
441 кв.м./ 
896 кв.м. 

6737/2012 г. 

970-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
35, ал.3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ034924ВН-009ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 
на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в Община Варна, 
с. Каменар, ул. ”Невен” № 7А - 7Б, представляващ 441 кв.м. идеални 
части от общо 896 кв.м., представляващ УПИ № І-471, 472 в кв.30, при 
граници на имота: улица, улица, УПИ № ІІ-469, 470, УПИ № VІІ-467, в 
размер на 11 000 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС на 
1 (един) кв.м., възлизаща на 24,94 /двадесет и четири лева и деветдесет и 
четири стотинки/ лева,  на Пенка Руменова Трифонова. 

За УПИ № І-471, 472 в кв. 30 с площ от 896 кв.м. е съставен Акт за 
частна общинска собственост № 6737/07.02.2012 г., вписан в Служба по 
вписвания – Варна по надлежния ред. 

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



971-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ007289ВН-007ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна: 
Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 г.”, приета с Решение № 593-2(15)/ 
30.01.2017 г. на Общински съвет – Варна, към точка Х се допълва следния 
имот: 
№ Адрес Площ АОС № 
1 с. Каменар, УПИ № V-365, 366 в кв.16, 

ул. „Липа“ № 3-5 
374 кв.м./ 
754 кв.м. 

7010/2012 г. 

971-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
35, ал.3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ007289ВН-007ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 
на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в Община Варна, 
с.Каменар, ул.”Липа” № 3-5, представляващ 374 кв.м. идеални части от 
УПИ № V-365, 366 в кв.16,  целият с площ от 754 кв.м., при граници на 
имота: улица, улица, УПИ № І-364, 363, УПИ № VІІ-361, 362, УПИ № ІV-
367,368, в размер на 12 702 лева, без включен ДДС, при пазарна стойност 
без ДДС на 1 (един) кв.м., възлизаща на 33,96 /тридесет и три лева и 
деветдесет и шест стотинки/ лева, на  Никола Асенов Симеонов. 

За УПИ № V-365, 366 в кв.16 има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7010/20.06.2012 г., вписан в Служба по вписвания – Варна 
по надлежния ред. 

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

 
 
 
972-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
35, ал.3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17020712ВН/24.10.2017г., Общински съвет – 
Варна, в изпълнение на „Годишна програма за разпореждане и управление 
с общинска собственост за 2017 година“, приета от Общински съвет – 
Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на 
недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна,              
ул. „Петко Напетов” № 54, представляващ 100 (сто) кв.м. идеални части 
от ПИ с идентификатор 10135.52.580 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.петдесет и две.петстотин и осемдесет), целият с площ от 199 (сто 
деветдесет и девет) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.52.579, ПИ 



10135.52.507, ПИ 10135.52.183, ПИ 10135.52.182, ПИ 10135.52.181, ПИ 
10135.52.547, в размер на 30 422 (тридесет хиляди четиристотин двадесет и 
два) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. – 
304,22 (триста и четири лева и двадесет и две) лева, без включен ДДС, на 
Атанас Руменов Христов. 

За имота е съставен Акт за общинска собственост № 8741/06.11.2015 
г., вписан в Служба по вписвания – Варна с вх.рег.№ 26634/13.11.2015 г., 
акт № 142, том № LXІХ, дело № 14693/2015 г. 

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

 
 
 
973-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ088954ВН-018ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 
на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна,         
ул. „Тракия” № 61, представляващ 172 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.2556.243, целият с площ от 344 кв.м. при граници на 
имота: ПИ 10135.2556.242, ПИ 10135.2556.237, ПИ 10135.2556.233, ПИ 
10135.2556.244, ПИ 10135.2556.247, в размер на 70 910 лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. – 412,26 (четиристотин и 
дванадесет лева и двадесет и шест стотинки) лева, без включен ДДС, на 
Евгени Филчев Кючуков. 

За ПИ с идентификатор 10135.2556.243 е съставен Акт за частна 
общинска собственост № 9523/07.06.2017 г., вписан в Служба по 
вписвания – Варна по надлежния ред. 

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

 
 
 
 
974-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на одобрената 
от Общински съвет – Варна „Годишна  програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г.” и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ045975ВН-
013ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 



изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ 156,50 (сто петдесет и шест цяло и петдесет 
стотни) кв.м., идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.5505.249 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
пет.двеста четиридесет и девет), целият с площ от 399 (триста деветдесет и 
девет) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“      
№ 129, при граници на имота: ПИ 10135.5505.248, 10135.5505.250, и 
10135.5505.283, в размер на 23 500 (двадесет и три хиляди и петстотин) 
лева, без включен ДДС,  при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. възлизаща 
на 150,16 (сто и петдесет лева и шестнадесет стотинки) лева, без включен 
ДДС.  

За горепосочения имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 5235/14.10.2008 г., вписан в Службата по вписвания  - гр. 
Варна с вх. рег.№ 31623/03.11.2008 г., том С, акт № 7, дело № 25031. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна оценка 
възлизаща на 23 500 (двадесет и три хиляди и петстотин) лева, без включен 
ДДС на Николай Русев Атанасов. 

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

 
 
 
 
975-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от Закона 
за общинската собственост, а именно: продажба на недвижим имот частна 
общинска собственост, представляващ 222,50 (двеста двадесет и две цяло и 
петдесет стотни) кв.м. идеални части ПИ с идентификатор 10135.5504.257 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и четири.двеста 
петдесет и седем), с площ от 281 (двеста осемдесет и един) кв.м., по 
Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-
73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-03-
1777/14.07.2011 г. на Началник на СГКК – Варна, с административен адрес 
гр. Варна, ул. „Тунджа“ № 21 А (двадесет и едно - А), при граници на 
имота: ПИ 10135.5504.250, ПИ 10135.5504.249, ПИ 10135.5504.248, 
10135.5504.246, ПИ 10135.5504.259, ПИ 10135.5504.263, ПИ 
10135.5504.258, ПИ 10135.5504.256, в изпълнение на „Годишна програмата 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“, 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ099129ВН-
018ВН/24.10.2017г.,  Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена пазарна 
стойност на гореописания имот в размер на 53 843,42 (петдесет и три 



хиляди  осемстотин четиридесет и три лева и четиридесет и две стотинки)  
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. – 241,99 (двеста 
четиридесет и един лева и деветдесет и девет стотинки) лева, без ДДС, на 
Стойчо Тенев Боев. 

За гореописания имот има съставен Акт за общинска собственост № 
7576/06.11.2013 г., вписан в Служба по вписвания гр. Варна вх. регистър № 
25687/08.11.2013 г., Акт № 72, том № LXVIII, дело № 14140. 

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

 
 
 
 
976-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, пред. 2 и във 
връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 
от Закона за общинската собственост, а именно: продажба на недвижим 
имот частна общинска собственост, представляващ 318 (триста и 
осемнадесет) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2575.165 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и 
пет.сто шестдесет и пет), с площ от 318/673 (триста и осемнадесет кв.м. 
идеални части от шестстотин седемдесет и три кв.м.) по Кадастрална карта 
и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на 
ИД на АГКК, с административен адрес гр. Варна, ул. „Овеч“ № 21 
(двадесет и едно), при граници на имота: ПИ 10135.2575.197 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.сто деветдесет и 
седем), ПИ 10135.2575.198 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин седемдесет и пет.сто деветдесет и осем), ПИ 10135.2575.1975 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и 
пет.хиляда деветстотин седемдесет и пет), ПИ 10135.2575.199 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.сто 
деветдесет и девет), ПИ 10135.2575.164 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.сто шестдесет и четири), ПИ 
10135.2575.166 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.сто шестдесет и шест), и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № АУ231875ВН-011ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител 
на имоти, с която е определена пазарна стойност на гореописания имот в 
размер на 32 000 (тридесет и две хиляди) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м., възлизащ на 100,63 (сто лева и шестдесет и 
три стотинки) лева, без включен ДДС, на Нуртен Касим Али. 

За гореописания имот има съставен Акт за общинска собственост № 
8770/06.11.2015 г., вписан в Служба по вписвания гр. Варна вх.регистър № 
26646/13.11.2015 г., Акт № 199, том №  LXIX, дело № 14758. 



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

 
 
 
 
977-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, по предложение на кмета на 
Община Варна и в изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017 г.” и по предложение на кмета на Община Варна с рег. 
№ АУ029337ВН-013ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна одобрява 
пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – 
частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 
10135.5510.398 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
десет.триста деветдесет и осем), с площ от 506 (петстотин и шест) кв.м., 
находящ се в гр. Варна, ул. „Крайбрежна“ № 43 (четиридесет и три), при 
граници на имота: ПИ 10135.5510.394, ПИ 10135.5510.794, ПИ 
10135.5510.8, ПИ 10135.5510.399 и ПИ 10135.5510.393, в размер на 46 233 
(четиридесет и шест хиляди двеста тридесет и три) лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност без ДДС на 1 (един) кв.м., възлизаща на 91,37 
(деветдесет и един лева и тридесет и седем стотинки) лева. 

За гореописания имот има съставен акт за частна общинска 
собственост № 8063/20.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх. рег. №  26625, том № LXIX, акт № 176, дело № 
14534/25.11.2014 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарнa цена в 
размер на 46 233,00 (четиридесет и шест хиляди двеста тридесет и три) 
лева, без включен ДДС, на собствениците на законно изградената в имота 
сграда при следните квоти: 

- 253 (двеста петдесет и три) кв.м. идеални части от имота за 
Надежда Лазарова Иванова на пазарна цена от 23 116,50 (двадесет и три 
хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет стотинки), без включен ДДС; 

- 253 (двеста петдесет и три) кв. м. идеални части от имота за 
Николай Георгиев Тодоров и Лора Николова Тодорова, в режим на 
семейно имуществена общност, на пазарна цена от 23 116,50 (двадесет и 
три хиляди сто и шестнадесет лева и петдесет стотинки), без включен 
ДДС. 

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

 
 



978-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17022748ВН/21.11.2017г., Общински съвет – Варна допълва  
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017г.”, както следва: към раздел Х. „Недвижими имоти - 
частна общинска собственост, за които в Община Варна ще се проведе 
процедура по продажба на земя на собственика на законно построената 
върху нея сграда, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество - без търг или конкурс“, се добавя 
следния текст: 
№ Данни за имота Площ - кв.м АОС № 
 ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 

139, кв. Аспарухово, гр.Варна ПИ 
10135.5505.514 

223/ 
446 кв.м ид.ч. 

7584/ 
03.12.2013г.  

978-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, заявление с рег. № 
ОС170002666ВН/05.04.2017г. от Сава Йовчев Савов и Кичка Стоянова 
Савова Лазарова, Решение № 398/27.02.2015 г. на Варненски 
административен съд по административно дело № 3308/2014 г., влязло в 
законна сила на 31.03.2015г., в изпълнение на одобрената от Общински 
съвет – Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-
общинска собственост за 2017г.“ и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17022748ВН/21.11.2017г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, отговарящ на 
изискванията на Закона за независимите оценители, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от Закона 
за общинската собственост, а именно продажба на 223 (двеста двадесет и 
три) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5505.514, по 
Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Варна, целият с площ ОТ 
446 (четиристотин четиридесет и шест) кв.м., находящ се на ул. „Св. Св. 
Кирил и Методий“ № 139, кв. „Аспарухово“, гр. Варна, предмет на Акт 
за частна общинска собственост № 7584/03.12.2013 г., при граници: 
поземлени имоти с идентификатори 10135.5505.283, 10135.5505.255, 
10135.5505.248 и 10135.5505.252, в размер на 19 593 (деветнадесет  хиляди 
петстотин деветдесет и три) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност 
на 1 (един) кв.м. възлизаща на 87,86 (осемдесет и седем лева осемдесет и 
шест стотинки), без включен ДДС.  

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



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
За протокола: Мартин Андонов – „за, Димитър Колев – „за“, Юлияна 

Боева – „за“. 
 

Юлияна БОЕВА 
Следва четвърта точка.  
 
979-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17020708ВН/24.10.2017 г., Общински съвет – 
Варна отменя свое Решение № 379-16 (7)/16,17.05.2012  г., в частта му по 
т.9 относно помещения, находящи се в гр. Варна, в жк „Чайка“, бл. 50.  

979-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17020708ВН/24.10.2017г., Общински съвет –Варна приема 
следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост за 2017 година“: Допълва Раздел XII „Имоти 
и вещи – общинска собственост, които ще се предоставят за управление на 
юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 
12 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, с имот-
частна общинска собственост, представляващ три помещения, коридор и 
сервизни помещения със застроена площ от 101 (сто и един) кв.м., 
разположени в партерния етаж на пететажна жилищна сграда, находяща се 
в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 50, предмет на Акт за общинска собственост 
№ 23/02.12.1996 г. 

979-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17020708ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна предоставя на 
Център за подкрепа за личностно развитие – Логопедичен център – Варна 
(ЦПЛР – ЛЦ - Варна), ЕИК 103560915, представлявано от Лиляна Лазарова 
Янева– Директор, безвъзмездно за управление имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, бл. 50, представляващ 
три помещения, коридор и сервизни помещения, със застроена площ от  
101 (сто и един) кв.м., разположени в партерния етаж на пететажна 



жилищна сграда, предмет на Акт за общинска собственост № 23/02.12.1996 
г. 

Безвъзмездното управление се предоставя на Център за подкрепа за 
личностно развитие – Логопедичен център – Варна (ЦПЛР – ЛЦ -
Варна) за срок от 5 (пет) години. 

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

 
 
 
 
980-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. №РД17020714ВН/24.10.2017 г., Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост за 2017 година“: Допълва  Раздел XII „Имоти 
и вещи – общинска собственост, които ще се предоставят за управление на 
юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 
12 от Закона за общинската собственост и Наредба таза реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, с имот 
публична - общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Юрий 
Венелин“ № 5, представляващ ПИ с идентификатор 10135.1030.281 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда и тридесет.двеста осемдесет и едно), 
целия с площ от 2 382 (две хиляди триста осемдесет и два) кв.м. и сграда с 
идентификатор 10135.1030.281.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда и 
тридесет.двеста осемдесет и едно.едно), със застроена площ от 546 
(петстотин четиридесет и шест) кв.м., етажност: 3 (три) етажа, 
предназначение: Сграда за детско заведение. 

980-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост,  във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17020714ВН/24.10.2017 г., Общински съвет – Варна предоставя на 
Детска градина № 5 „Слънчо“, ЕИК 000080758, с адрес на управление: 
гр. Варна, ул. „Юрий Венелин“ № 5, представлявана от Мария Христова 
Узунова – Директор, безвъзмездно за управление имот-публична общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Юрий Венелин“ № 5, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.1030.281 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.хиляда и тридесет.двеста осемдесет и едно), целия с площ 
от 2 382 (две хиляди триста осемдесет и два) кв.м. и сграда с 
идентификатор 10135.1030.281.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда и 



тридесет.двеста осемдесет и едно.едно), със застроена площ от 546 
(петстотин четиридесет и шест) кв.м., етажност: 3 (три) етажа, 
предназначение: Сграда за детско заведение, предмет на Акт за общинска 
собственост № 9065/20.06.2016  г., вписан в Службата по вписванията с вх. 
рег. № 14592/24.06.2016 г., Акт № 124, том XXXVIII, дело № 8063, за срок 
от 10 (десет) години. 

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

 
 
 
 
981-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17020711ВН/24.10.2017г., Общински съвет –Варна приема 
следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост за 2017 година“: Допълва  Раздел XII „Имоти 
и вещи – общинска собственост, които ще се предоставят за управление на 
юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 
12 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, с имот 
публична - общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Никола 
Михайловски“ № 1, вх. 1, ет. 1, представляващ самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 10135.2560.384.1.84 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и шестдесет.триста осемдесет и 
четири.едно.осемдесет и четири), със застроена площ от 284,29 (двеста 
осемдесет и четири цяло и двадесет и девет стотни) кв.м., както и 4,314 
(четири цяло триста и четиринадесет хилядни) % идеални части от общите 
части на сградата и правото на строеж, предназначение на самостоятелния 
обект: за детско заведение. 

981-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост,  във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17020711ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна предоставя на 
Детска градина № 13 „Мир“, ЕИК 000086444, с адрес на управление: гр. 
Варна, ул. „Никола Михайловски“, представлявана от Директор, 
безвъзмездно за управление имот - публична общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Никола Михайловски“ № 1, вх. 1, ет. 1, 
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.2560.384.1.84 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 



и шестдесет.триста осемдесет и четири.едно.осемдесет и четири), със 
застроена площ от 284,29 (двеста осемдесет и четири цяло и двадесет и 
девет стотни) кв.м., както и 4,314 (четири цяло триста и четиринадесет 
хилядни) % идеални части от общите части на сградата и правото на 
строеж, предназначение на самостоятелния обект: за детско заведение, 
предмет на Акт за общинска собственост № 9070/20.06.2016 г., вписан в 
Службата по вписванията с вх. рег. № 14589/24.06.2016 г., Акт № 172, том 
XXXVIII, дело № 8108, за срок от 10 (десет) години. 

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

 
 
 
 
982-9. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17017950ВН/13.09.2017 г., Общински съвет – Варна предоставя на 
Общинско предприятие „Инвестиционна политика“ безвъзмездно за 
управление следните имоти: 

1. Част от имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, бул. „Генерал Колев“ № 92, кв. 657, по плана на 6-ти п.р., 
Административна сграда на район „Приморски“, а именно: 4 броя стаи /с 
№№ 2, 8, 9 и 14/, разположени на първи етаж, санитарен възел и 10 броя 
стаи /с №№ 57, 58, 59, 60, 61, 70, 71, 73, 74 и 75/, разположени на четвърти, 
както и 15 броя стаи, санитарен възел, коридор и стълбище, разположени 
на пети етаж. Имотът е актуван с Акт за общинска собственост № 
1793/25.05.2000 г. 

2. Имот, актуван с Акт за общинска собственост № 474/1997 г., 
находящ се в гр. Варна, местност Планова, предоставен със заповед на 
кмета на Община Варна № 285/20.02.1995 г. за временно съхранение и 
опазване на: материални активи - общинска собственост; иззето имущество 
по заповеди на Община Варна, районните администрации и държавни 
институции (Регионална дирекция за национален строителен контрол – 
Варна, Прокуратура и други); демонтирани при извършени строително - 
монтажни работи и основни ремонти на инфраструктурни и други обекти – 
общинска собственост, годни за повторна употреба и други. 

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

 
 



 
 
983-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинска собственост, във връзка с чл.15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17021829ВН/07.11.2017г., Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъде предоставено безвъзмездно за управление на район „Младост“ за 
нуждите на районната администрация, имот-частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, жк „Трошево“, бул. „Владислав Варненчик“, бл. 
48 (четиридесети осем), ет. 1, представляващ самостоятелен обект в сграда 
с ид. № 10135.3515.479.28.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и петнадесет.четиристотин седемдесет и девет.двадесет и 
осем.едно) със застроена площ 124,45 (сто двадесет и четири цяло и 
четиридесет и пет стотни) кв.м., предмет на акт за частна общинска 
собственост № 9020/20.05.2016 г., за срок от 5 (пет) години. 

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

 
 
 
 
984-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 8, ал. 9 
от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17006100ВН-001ВН/21.11.2017г., Общински 
съвет – Варна приема следното изменение в „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г.“, 
допълва Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от Закона за общинската 
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество“, с недвижим имот общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100, 
представляващ сграда - „Център по трансфузионна хематология“ с 
идентификатор 10135.2557.97.15 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и седем.деветдесет и седем.петнадесет) със 
застроена площ равна на 1 465 (хиляда четиристотин шестдесет и пет) 
кв.м. и сутерен със застроена площ равна на 414 (четиристотин и 
четиринадесет) кв.м., предмет на Акт за общинска собственост 
6396/09.05.2011 г.  



984-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл. 15, ал. 3 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД17006100ВН-
001ВН/21.11.2017г., Общински съвет – Варна, учредява на Районният 
център по трансфузионна хематология гр. Варна (РЦТХ-Варна), 
създаден на основание Постановление № 53/18.03.1996 г. на Министерски 
съвет, БУЛСТАТ 103083792, със седалище и адрес на управление: гр. 
варна, р-н „Приморски“, п.к 9002, бул. „Цар Освободител“ № 100, 
представляван и управляван от д-р Жанина Йорданова Иванова, за срок от 
5 (пет) години, безвъзмездно управление върху недвижим имот общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100, 
представляващ сграда - „Център по трансфузионна хематология“ с 
идентификатор 10135.2557.97.15 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и седем.деветдесет и седем.петнадесет) със 
застроена площ равна на 1 465 (хиляда четиристотин шестдесет и пет) 
кв.м. и сутерен със застроена площ равна на 414 (четиристотин и 
четиринадесет) кв.м., предмет на Акт за общинска собственост 
6396/09.05.2011 г.  

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от лицето, на което 
е предоставен за управление. 

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

 
 
985-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 8, ал. 9 
от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег.№РД17021819ВН-001ВН/22.11.2017 г., Общински 
съвет – Варна приема следното изменение в „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 
година“, допълва Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, 
които ще се предоставят за управление на юридически лица и звена на 
общинска бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от Закона за общинската 
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество“, с недвижими имоти- частна 
общинска собственост, находящ се гр. Варна, ул. „Алеко Константинов“ 
№ 2, представляващ сграда с идентификатор 10135.1501.997.3 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и едно.деветстотин деветдесет 
и седем.три) със застроена площ равна на 254 (двеста петдесет и четири) 



кв.м., предмет на Акт за общинска собственост № 6886/15.03.2012 г., 
вписан в Службата по вписванията – гр. Варна. 

985-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и във връзка с чл. 6, ал. 4 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег.№ РД17021819ВН-
001ВН/22.11.2017г., Общински съвет – Варна, предоставя за безвъзмездно 
управление на Висш съдебен съвет, гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ 
№ 12, ет. 1, за нуждите на Районна прокуратура – Варна, недвижим имот – 
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Алеко 
Константинов“ № 2, представляващ сграда с идентификатор 
10135.1501.997.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
едно.деветстотин деветдесет и седем. три) със застроена площ равна на 254 
(двеста петдесет и четири) кв.м., предмет на Акт за публична общинска 
собственост № 6886/15.03.2012 г. с вх. рег. № 5521/20.03.2012 г., Акт № 
45,том № ХIII, за срок от 10 (десет) години. 

Поддържането, ремонтите, застрахователната вноска, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия  имот се извършва от лицето, на което 
имотът е предоставен за управление. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху  гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Няма подадени заявки. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
За протокола: Мартин Андонов – „за, Юлияна Боева – „за“, Ивайло 

Митковски – „за“, Лидия Маринова – „за“. 
 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка пет. 
986-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17020705ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост за 2017 година“: Допълва Раздел XV 
„Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за които 



Община Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по 
реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост и разпоредбите на 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество“,  с недвижими имоти общинска собственост, както следва: 

- с. Тополи, ул. „Д-р Липов“ № 13, представляващ клуб, 
разположен на част от първи етаж от двуетажна сграда, със застроена площ 
от 94,05 кв.м., състоящ се от: основна зала, битовка, тоалетна, склад и 
коридор, предмет на Акт за общинска собственост № 5796/17.08.2009 г., 
вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 19462/02.10.2009 г., том № 
LV, дело № 11955; 

- жк „Владислав Варненчик“, ул. „Панайот Кърджиев“ № 3, две 
помещения, със застроена площ от 25,50 кв.м., предмет на Акт за 
общинска собственост № 513/26.01.1998 г., вписан в Службата по 
вписванията с вх. рег. № 5237/16.03.2005 г., том № XVII, дело № 3821; 

- с. Каменар, ул. „Цар Симеон I“ № 8, сграда на един етаж, със 
застроена площ от 186,65 кв.м., състояща се от зала, 2 стаи и санитарен 
възел с преддверие, предмет на Акт за общинска собственост № 
6448/16.06.2011 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. 
12694/16.06.2011, том № XXIVI, Акт № 88; 

- жк „Чайка“, бл. 67, вх. А, ет. 1, представляващ самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 10135.2562.182.6.127 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и две.сто осемдесет и 
две.шест.сто двадесет и седем), със застроена площ от 130,35 (сто и 
тридесет цяло и тридесет и пет стотни) кв.м., предмет на Акт за общинска 
собственост № 8818/21.12.2015 г., вписан в Служба по вписванията на 
28.12.2015 г., Акт №186, том № LXXXI; 

- ул. „Анри Барбюс“ № 63, представляващ сутерен и санитарно 
помещение от сграда с идентификатор 10135.3513.172.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.сто седемдесет и 
две.едно), цялата със застроена площ от 136 (сто тридесет и шест) кв.м., 
предмет на Акт за общинска собственост № 7496/12.07.2013 г., вписан в 
Служба по вписванията с вх. регистър № 15863/16.07.2013 г., Акт № 
79,том № XLI, дело № 8486; 

- ул. „Кирил и Методий“ № 28, сграда с идентификатор 
10135.5504.84.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
четири.осемдесет и четири.едно), със застроена площ от 82 (осемдесет и 
два) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, предмет на Акт за общинска 
собственост № 98/21.04.1997 г., вписан в Служба по вписванията.         

- бул. „Генерал Колев“ № 59, представляващ „Клуб на пенсионера“, 
със застроена площ от 127,50 кв.м., предмет на Акт за общинска 
собственост  № 1330/05.08.1999 г.; 

- кв. Виница, ул. „Цар Борис III“, представляващ самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 10135.2575.810.6.4 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.осемстотин и 
десет.шест.четири), със застроена площ от 62,49 (шестдесет и две цяло и 



четиридесет и девет стотни) кв.м., предмет на Акт за общинска 
собственост № 9551/07.06.2017 г., вписан в Служба по вписванията. 

- ул. „Ружа“, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.2553.299.1.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и три.двеста деветдесет и девет.едно.три), със 
застроена площ от 68,68 (шестдесет и осем цяло и шестдесет и осем 
стотни) кв.м., както и 46,0940% идеални части от общите части на сградата 
и от правото на строеж, етажност: 1 (един) етаж, предмет на Акт за 
общинска собственост № 9315/29.11.2016 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Варна; 

- ул. „Кап. I-ви ранг Георги Купов“ № 37, помещения със 
застроена площ от 151,04 (сто петдесет и едно цяло и четири стотни) кв.м., 
разположени в сграда с идентификатор 10135.5510.789.6 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и десет.седемстотин осемдесет и 
девет.шест), предмет на Акт за общинска собственост № 6683/29.12.2011 
г., вписан в Службата по вписванията – гр. Варна; 

- ул. „Академик Методи Попов“ № 1А,представляващ сграда - клуб 
с идентификатор 10135.51.109.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.петдесет 
и едно.сто и девет.едно), със застроена площ от 169 (сто шестдесет и девет) 
кв.м., предмет на Акт за общинска собственост № 4475/10.09.2007 г., 
вписан в Службата по вписванията-гр. Варна; 

- ул. „Драгоман“ № 14, представляващ помещение, разположено 
вдясно от входа на  I–ви етаж от двуетажна сграда, със застроена площ от 
36,44 (тридесет и шест цяло и четиридесет и четири стотни) кв.м. 

986-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост по реда на чл. 48, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във 
връзка с чл. 5 от Наредбата за организацията и дейността на клубовете за 
пенсионери в Община Варна и по предложение на кмета на Община Варна 
с рег. № РД17020705ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна разкрива 
пенсионерски клубове във следните недвижими имоти и движими вещи 
/временни преместваеми обекти/ общинска собственост:  

- с. Тополи, ул. „Д-р Липов“ № 13, представляващ – клуб, 
разположен на част от първи етаж от двуетажна сграда, със застроена площ 
от 94,05 кв.м., състоящ се от: основна зала, битовка, тоалетна, склад и 
коридор, предмет на Акт за общинска собственост № 5796/17.08.2009 г., 
вписан в Служба по вписванията с вх. рег. № 19462/02.10.2009 г., том № 
LV, дело № 11955; 

- жк „Владислав Варненчик“, ул. „Панайот Кърджиев“ № 3, две 
помещение, със застроена площ от 25,50 кв.м., предмет на Акт за 
общинска собственост № 513/26.01.1998 г., вписан в Службата по 
вписванията с вх. рег. № 5237/16.03.2005 г., том № XVII, дело № 3821; 

- с. „Каменар, ул. „Цар Симеон I“ № 8, сграда на един етаж, със 
застроена площ от 186,65 кв.м., състояща се от зала, 2 стаи и санитарен 
възел с преддверие, предмет на Акт за общинска собственост № 



6448/16.06.2011 г., вписан в Службата по вписванията с вх. рег. № 
12694/16.06.2011, том № XXIVI, Акт № 88; 

- жк „Чайка“, бл. 67, вх. А, ет. 1, представляващ самостоятелен 
обект в сграда 10135.2562.182.6.127 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин шестдесет и две.сто осемдесет и две.шест.сто двадесет и 
седем), със застроена площ от 130,35 (сто и тридесет цяло и тридесет и пет 
стотни) кв.м., предмет на Акт за общинска собственост № 8818/21.12.2015 
г., вписан в Служба по вписванията на 28.12.2015 г., Акт № 186, том № 
LXXXI; 

- ул. „Анри Барбюс“ № 63, представляващ сутерен и санитарно 
помещение от сграда с идентификатор 10135.3513.172.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.сто седемдесет и 
две.едно), цялата със застроена площ от 136 (сто тридесет и шест) кв.м, 
предмет на Акт за общинска собственост № 7496/12.07.2013 г., вписан в 
Службата по вписванията – гр.Варна с вх. регистър № 15863/16.07.2013 г., 
Акт № 79, том № XLI, дело № 8486; 

- ул. „Кирил и Методий“ № 28, сграда с идентификатор 
10135.5504.84.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
четири.осемдесет и четири.едно), със застроена площ от 82 (осемдесет и 
два) кв.м., етажност: 1 (един), предмет на Акт за общинска собственост № 
98/21.04.1997 г., вписан в Службата по вписванията – гр.Варна.         

- бул. „Генерал Колев“ № 59, представляващ „Клуб на пенсионера“, 
със застроена площ от 127,50 кв.м., предмет на Акт за общинска 
собственост № 1330/05.08.1999 г.; 

- кв. Виница, ул. „Цар Борис III“, представляващ самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 10135.2575.810.6.4 ( десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.осемстотин и 
десет.шест.четири), със застроена площ от 62,49 (шестдесет и две цяло и 
четиридесет и девет стотни) кв.м., предмет на Акт за общинска 
собственост № 9551/07.06.2017 г.; 

- ул. „Ружа“, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.2553.299.1.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и три.двеста деветдесет и девет.едно.три), със 
застроена площ от 68,68 (шестдесет и осем цяло и шестдесет и осем 
стотни) кв.м., както и 46,0940% идеални части от общите части на сградата 
и от правото на строеж, етажност: 1 (един) етаж, предмет на Акт за 
общинска собственост № 9315/29.11.2016 г., вписан в Службата по 
вписванията – гр. Варна; 

- ул. „Кап. I-ви ранг Георги Купов“ № 37, помещения, със 
застроена площ от 151,04 (сто петдесет и едно цяло и четири стотни) кв.м., 
разположени в сграда с идентификатор 10135.5510.789.6 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и десет.седемстотин осемдесет и 
девет.шест), предмет на Акт за общинска собственост № 6683/29.12.2011 
г., вписан в Службата по вписванията – гр. Варна; 



- ул. „Академик Методи Попов“ № 1А, представляващ сграда - 
клуб с идентификатор 10135.51.109.1 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.петдесет и едно.сто и девет.едно), със застроена площ от 169 (сто 
шестдесет и девет) кв.м., предмет на Акт за общинска собственост № 
4475/10.09.2007 г., вписан в Службата по вписванията-гр. Варна; 

- ул. „Драгоман“ № 14, представляващ помещение, разположено 
вдясно от входа на  I–ви етаж от двуетажна сграда, със застроена площ от 
36,44 (тридесет и шест цяло и четиридесет и четири стотни) кв.м., и  в 
движими вещи, представляващи търговски обекти находящи се в гр. 
Варна: 

- ул. „Народен юмрук“, обект разположен върху ПИ 10135.2555.107 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.сто и 
седем); 

- жк „Младост“, I-ви м.р, обекти с №№ 75,76 и № 84; 
- жк „Владислав Варненчик“ до бл. 206, временен обект; 
- ул. „Радост“ до бл. 2; 
- ул. „Цанко Дюстабанов“ № 20 А. 
Гореописаните помещения се предоставят на дирекция „Социални 

дейности“ при Община Варна за безвъзмездно ползване, за нуждите на 
пенсионерските организации на територията на Община Варна по райони. 

Издръжката на пенсионерските клубове да бъде в рамките на 
утвърдените бюджетни кредити за годишна издръжка на Функция 
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, Дейност 525 „Клубове на 
пенсионера, инвалида и други“. 

Упълномощава Директора на дирекция „Социални дейности“ да 
упълномощи длъжностно лице – отговорник на обзавеждането и 
оборудването на пенсионерските клубове, както и опазването на 
предоставената общинска собственост. 

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

 
 
 
 
987-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17020707ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост за 2017 година“: Допълва  Раздел XV 
„Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за които 
Община Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по 
реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост и разпоредбите на 



Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество“,  с недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се 
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 141 (сто четиридесет и едно), 
бл. 29 (двадесет и девет), вх. Е, ет. 1, представляващ  детска занималня -  
самостоятелен обект в сграда с идентификатор  ПИ 10135.3517.71.1.124 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.седемдесет и едно.едно.сто двадесет и четири), със застроена 
от 142,64 (сто четиридесет  и две цяло и шестдесет и четири стотни) кв.м., 
както и 1,32 (едно цяло тридесет и две стотни) % идеални части от общите 
части  на сградата и от правото на строеж, по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на район „Младост“, одобрени със заповед № РД-18-
64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, предмет на акт за частна общинска 
собственост № 9093/12.07.2016 г., вписан в Службата по вписванията с вх. 
рег. № 16894/15.07.2016 г., Акт № 160, дело № XLIV, дело № 9389. 

987-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17020707ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 141 
(сто четиридесет и едно), бл. 29 (двадесет и девет), вх. Е, ет. 1, 
представляващ  детска занималня -  самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор  ПИ 10135.3517.71.1.124 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.седемдесет и едно.едно.сто 
двадесет и четири), със застроена площ от 142,64 (сто четиридесет  и две 
цяло и шестдесет и четири стотни) кв.м., както и 1,32 (едно цяло тридесет 
и две стотни) % идеални части от общите части  на сградата и от правото 
на строеж, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на район 
„Младост“, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на 
АГКК, предмет на АЧОС № 9093/12.07.2016 г., вписан в Службата по 
вписванията с вх. рег. № 16894/15.07.2016 г., Акт № 160, дело XLIV, дело 
№ 9389 – за срок от 5 (пет) години в полза на Фондация „Радост за 
нашите деца”, вписана в Регистъра за юридическите лица с нестопанска 
цел при ВОС под партиден № 45, том 34, стр. 182 по ф.д. № 809/2004 г., 
БУЛСТАТ 103877308, с адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав 
Варненчик” бл. 29, вх. А, представлявана от Нарине Каприел Хачадурян 
Банкова – Председател на Управителния съвет. 

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

 
 
 



 
 

988-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17020719ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2017 г.“: В Раздел XV „Недвижими 
имоти и вещи-частна общинска собственост, за които Община Варна ще 
проведе процедура по учредяване право на ползване по реда на чл. 39 от 
Закона за общинската собственост и разпоредбите на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, 
включва недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Мур“ № 2, представляващ сгради с идентификатори 
10135.5502.185.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
две.сто осемдесет и пет.четири), със застроена площ от 34 (тридесет и 
четири) кв.м., 10135.5502.185.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и две.сто осемдесет и пет.четири), със застроена площ от 
54 (петдесет и четири) кв.м. и 10135.5502.185.6 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и две.сто осемдесет и пет.четири), със 
застроена площ от 56 (петдесет и шест) кв.м., предмет на Акт за общинска 
собственост № 638/08.05.1998 г. 

988-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17020719ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Мур“ № 2, представляващ 
сгради с идентификатори 10135.5502.185.4 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди петстотин и две.сто осемдесет и пет.четири), със застроена 
площ от 34 (тридесет и четири) кв.м., 10135.5502.185.5 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.сто осемдесет и пет.четири), със 
застроена площ от 54 (петдесет и четири) кв.м. и 10135.5502.185.6 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.сто осемдесет и 
пет.четири),  със застроена площ от 56 (петдесет и шест) кв.м., предмет на 
Акт за общинска собственост № 638/08.05.1998 г, – за срок от 5 (пет) 
години, в полза на Сдружение „Младежка инициатива за устойчиво 
развитие“, БУЛСТАТ 176931251, с адрес на управление: гр. Варна, ул. 
„Петко Ю. Тодоров“ 9, вх. 2, ап. 16 и Сдружение „Съучастие“, БУЛСТАТ 
103187015, с адрес на управление: гр. Варна, жк „Възраждане“, бл. 22, ет. 
16, ап. 91,  съгласно подписано споразумение от 03.01.2017 г. между двете 
Сдружения за сътрудничество за изграждане и поддържане на „Център за 
превенция на трафика на хора сред младите хора от уязвими групи“. 



Общински съвет – Варна не освобождава Сдружение „Младежка 
инициатива за устойчиво развитие“ и Сдружение „Съучастие“, от 
заплащане на режийни разноски в полза на Община Варна съгласно чл. 79, 
ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия  имот се извършва от  Сдружение 
„Младежка инициатива за устойчиво развитие“ и Сдружение „Съучастие“ 
за тяхна сметка. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението 

 
 
 
 
989-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 8, ал. 9 
от Закона за общинската собственост, по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД15024781ВН-006ВН/21.11.2017г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“, допълва Раздел 
XV „Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за които 
Община Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по 
реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост и разпоредбите на 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество“, с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се 
в Община Варна, с. Звездица, м. Орехчето, представляващ 1 000 (хиляда) 
кв.м. идеални части от ПИ 30497.38.15 (тридесет хиляди четиристотин 
деветдесет и седем.тридесет и осем.петнадесет), с площ от 57 595 (петдесет 
и седем хиляди петстотин деветдесет и пет) кв.м., по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-17/06.03.2015 г. на 
ИД на АГКК, с. Звездица, м. Орехчето, предмет на Акт за общинска 
собственост № 9007/20.05.2016 г., вписан в Службата по вписванията вх. 
рег. № 11559/26.05.2016 г., Акт № 117, том № XXX, дело № 6374. 

989-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, чл. 48, т. 2 Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 11, ал. 
2 от Закона за пчеларството, по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД15024781ВН-006ВН/21.11.2017 г. и по предложение направено 
от Христо Атанасов и Григор Григоров - общински съветници, в заседание 



на ПК „Собственост и стопанство“ проведено на 24.11.2017г., Общински 
съвет – Варна учредява безвъзмездно право на ползване  на Емил Христов 
Арабаджиев, върху част от недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ 1 000 (хиляда) кв.м. идеални части от ПИ 
30497.38.15 (тридесет хиляди четиристотин деветдесет и седем.тридесет и 
осем.петнадесет), целият с площ от 57 595 (петдесет и седем хиляди 
петстотин деветдесет и пет) кв.м., по Кадастрална карта и кадастрални 
регистри, одобрени със заповед № РД-18-17/06.03.2015 г. на ИД на АГКК, 
Община Варна, с. Звездица, м. Орехчето, предмет на Акт за общинска 
собственост № 9007/20.05.2016 г., вписан в Службата по вписванията вх. 
рег. № 11559/26.05.2016 г., Акт № 117, том № XXX, дело № 6374, за срок 5 
(пет) години за настаняване на „временен пчелин“ (съгласно скица-
предложение, приложена към настоящото решение), устроен в 
съответствие с изискванията на чл. 15 и чл. 16 от Закона за пчеларството, 
съответствие с регистрация на животновъден обект към Министерството 
на земеделието и храните, като ползвателя няма право да засажда трайни 
насаждения в предоставения имот. 

Общински съвет – Варна не освобождава Емил Христов 
Арабаджиев от заплащане на режийни разноски в полза на Община Варна, 
съгласно чл. 79, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението, като контрола се възлага на кмета на с. Звездица, Община 
Варна. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, мнения и съображения, след което аз ще продължа с 

изчитането на точките, за да може колегата Боева да си почине. Мнения и 
съображения? Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
За протокола: Лидия Маринова – „за“, Борислав Нанков – „за“, 

Юлияна Боева – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Точка шеста. 
 
Юлияна БОЕВА 
990-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 3 от Закона за 



общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД16007423ВН-004ВН/24.10.2017г., 
изменено по предложение на Григор Григоров – общински съветник, в 
заседание на ПК „Собственост и стопанство“, проведено на 31.10.2017 г., 
Общински съвет – Варна учредява възмездно право на ползване върху 
част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Драгоман“ № 14, представляващ помещение, разположено на втория 
етаж, със застроена площ от 23,90 (двадесет и три цяло и деветдесет 
стотни) кв.м. от сграда с идентификатор 10135.1507.196.3 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.хиляда петстотин и седем.сто деветдесет и шест.три), 
разположена върху ПИ 10135.1507.196 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и седем.сто деветдесет и шест), предмет на Акт за 
общинска собственост № 2713/09.07.2004 г., вписан в Службата по 
вписванията – гр. Варна, вх. рег. № 15621/26.07.2004 г., том LI, при цена, 
определена съгласно 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, 
приета от Общински съвет – Варна, за срок от 5 (пет) години, в полза на 
Сдружение „Асоциация на българите по света /АБС/“, ЕИК 175621933, 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Джеймс Баучер“ № 38, 
представлявано от Кирил Петров Йорданов – Председател. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот се заплащат от Сдружение 
„Асоциация на българите по света /АБС/“ за негова сметка. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за възмездно право на 
ползване върху частта от гореописания имот, както и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата за мнения и съображения. Това предложение на 

комисия е променено по решение на комисията „от безвъзмездно във 
възмездно“ по предложение на Григор Григоров. Ако няма мнения и 
съображения, режим на гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 30; против – 0; въздържали се – 4; 
отсъстващи – 17, предложението се приема. 

 
За протокола: Борислав Нанков – „за“, Юлияна Боева – „за“. 
 
Точка седем: 
991-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 



22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с предложение 
на кмета на Община Варна с рег. № РД17013344ВН/10.07.2017 г., 
Общински съвет – Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от 
независим оценител на недвижими имоти, във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на 
територията, за следните имоти:  

- За 96 (деветдесет и шест) кв.м. от ПИ с идентификатор 
10135.2517.1550 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
седемнадесет.хиляда петстотин и петдесет), в размер на 2 620 (две хиляди 
шестстотин и двадесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) кв.м., в размер на 27,29 (двадесет и седем лева двадесет и девет 
стотинки) лева, без включен ДДС, която е по-висока от данъчната оценка;  

- За 6 (шест) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.2517.1549 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.хиляда 
петстотин четиридесет и девет), в размер на 170 (сто и седемдесет) лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 28,33 
(двадесет и осем лева тридесет и три стотинки) лева, без включен ДДС. 

- За 228 (двеста двадесет и осем) кв.м. от ПИ с идентификатор 
10135.2517.9506 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
седемнадесет.девет хиляди петстотин и шест), в размер на 4 430 (четири 
хиляди четиристотин и тридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 19,43 (деветнадесет лева 
четиридесет и три стотинки) лева, без включен ДДС;  

- За 385 (триста осемдесет и пет) кв.м., представляваща цялата площ 
на ПИ с идентификатор 10135.2517.4759 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.четири хиляди седемстотин 
петдесет и девет), равна на данъчната оценка в размер на 10 818,50 (десет 
хиляди осемстотин и осемнадесет лева и петдесет стотинки) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 28,10 
(двадесет и осем лева и десет стотинки) лева, предвид по-ниската стойност 
на определената пазарна оценка в размер на 7 650 (седем хиляди 
шестстотин и петдесет) лева, без включен ДДС.  

991-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал.2, т. 3 и ал. 5 от 
Закона за устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2017г.” и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД 17013344ВН/10.07.2017г., Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община Варна ще прехвърли в собственост на „РЕГИСТЪР.БГ“ 
ООД, с ЕИК 103643084, представлявано от Драгомир Христов Славов, 
следните недвижими имоти, представляващи: ПИ с идентификатор 



10135.2517.4759 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
седемнадесет.четири хиляди седемстотин петдесет и девет), с площ от 385 
(триста осемдесет и пет) кв.м., предмет на Акт за общинска собственост 
№ 8113/22.12.2014 г. и Акт за общинска собственост № 1/22.06.2015 г. за 
поправка и 228 (двеста двадесет и осем) кв.м. от ПИ с идентификатор 
10135.2517.9506 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
седемнадесет.девет хиляди петстотин и шест), целия с площ от 5 198 (пет 
хиляди сто деветдесет и осем) кв.м., с начин на трайно ползване „за 
второстепенна улица“ – общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 
2 от Закона за общинската собственост, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, непопадащи в улична 
регулация, съгласно ПУП-ПУР на со „Манастирски рид, Бялата чешма 
и Дъбравата“, гр. Варна, придадени към проектен УПИ І - 1550,1549, 
4671,4759, кв. 145, по плана на со „Манастрирски рид, Бялата чешма и 
Дъбравата“, гр. Варна, съгласно проект за изменение на ПУП–ПРЗ, приет с 
решение по т. 26, протокол № 11/15.03.2016 г. на ЕСУТ при Община 
Варна, по одобрените по-горе пазарни оценки. 

2. „РЕГИСТЪР.БГ“ООД, с ЕИК 103643084, представлявано от 
Драгомир Христов Славов ще прехвърли в собственост на Община Варна 
следните собствени недвижими имоти, представляващи: 6 (шест) кв.м. от 
ПИ с идентификатор 10135.2517.1549 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.хиляда петстотин четиридесет и 
девет), целия с площ от 600 кв.м., придобит на основание нотариален акт 
№ 200, том І, рег. № 2369, нотариално дело № 162/2016 г. и 96 (деветдесет 
и шест) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.2517.1550 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.хиляда петстотин и 
петдесет), целия с площ 702 кв.м., придобит на основание нотариален акт 
№ 103, том ІІ, рег. № 18691, дело № 255/2014г., попадащи в улична 
регулация, съгласно ПУП-ПУР на со „Манастирски рид, Бялата чешма и 
Дъбравата“, гр. Варна, които ще се придадат към ПИ с идентификатор 
10135.2517.9506 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
седемнадесет.девет хиляди петстотин и шест), с начин на трайно ползване 
„за второстепенна улица“, по одобрените по-горе пазарни оценки.   

3. Прехвърлянето на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще се извърши 
възмездно, като разликата между пазарните оценки на придобиваните 
имоти от двете страни от 12 458,50 (дванадесет хиляди четиристотин 
петдесет и осем лева и петдесет стотинки) лева, без включен ДДС, следва 
да се плати в полза на Община Варна от „РЕГИСТЪР.БГ“ ООД, с ЕИК 
103643084. 

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателният договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ І - 1550,1549,4671,4759, кв.145, по плана на со „Манастирски рид, 
Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна. 



5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се извършват 
нови оценки от независим оценител на недвижими имоти, а Общински 
съвет - Варна определя нови пазарни цени, въз основа на които се сключва 
окончателния договор за уреждане на имуществените взаимоотношения 
между Община Варна и „РЕГИСТЪР.БГ“ ООД. 

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

 
 
 
 
992-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинска собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД16021549ВН-011ВН/20.11.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим  
оценител, във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17, 
ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията, за следните имоти:  

- 72 (седемдесет и два) кв.м. от ПИ с идентификатор 
10135.2515.9588 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
петнадесет.девет хиляди петстотин осемдесет и осем) с Начин на трайно 
ползване „за второстепенна улица“, предмет на скица № 15-
559626/15.11.2016 г. на стойност 10 900 (десет хиляди и деветстотин) лева, 
без включен ДДС; 

- 10 (десет) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.2515.9593 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.девет хиляди 
петстотин деветдесет и три) с Начин на трайно ползване „за второстепенна 
улица“, предмет на скица № 15-55709/15.11.2016 г., издадена от СГГК-
Варна на стойност 1 500 (хиляда и петстотин) лева, без включен ДДС; 

- 8 (осем) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.2515.1187 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.хиляда сто 
осемдесет и седем) с площ 763 (седемстотин шестдесет и три) кв.м., 
собственик на 761 (седемстотин шестдесет и един) кв.м  идеални части от 
които е „ЛАНТЕРРА“ ООД, съгласно нотариален акт № 55, том V, рег. № 
8740, дело № 593/2008 г. се придават към уличната регулация на стойност 
1 400 (хиляда и четиристотин) лева, без включен ДДС. 

992-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от 
Закона за устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Община Варна, в изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна 



„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2017 година“ и по предложение на кмета на Община Варна 
с рег. № РД16021549ВН-011ВН/20.11.2017г., Общински съвет - Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

Община Варна ще прехвърли в собственост на „ЛАНТЕРРА“ ООД, 
ЕИК 200307019, с адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, ул. 
„Хемус“ № 80, бл. 62, вх. Б, ет. 8, ап. 86, представлявано и управлявано от 
Михаил Юриевич Узунов, следните недвижими имоти 72 (седемдесет и 
два) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.2515.9588 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.девет хиляди петстотин 
осемдесет и осем) с Начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, 
предмет на скица № 15-559626/15.11.2016 г и 10 (десет) кв.м. от ПИ с 
идентификатор 10135.2515.9593 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и петнадесет.девет хиляди петстотин деветдесет и три) с 
Начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, предмет на скица № 
15-55709/15.11.2016 г., издадена от СГГК – Варна - общинска собственост 
на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във 
връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, придадени 
към проектен УПИXXXVII-1187 в кв. 71 по плана на со „Ален мак“, 
съгласно проект за изменение на ПУ-ПРЗ приет с решение по т. 12 от 
протокол № 33/20.09.2016 г. на ЕСУТ при Община Варна, по одобрените 
по горе пазарни оценки. 

„ЛАНТЕРРА“ ООД, ЕИК 200307019, с адрес на управление: гр. 
София, район „Слатина“, ул. „Хемус“ № 80, бл. 62, вх. Б, ет. 8, ап. 86, 
представлявано и управлявано от Михаил Юриевич Узунов ще прехвърли 
в съсобственост на Община Варна 8 (осем) кв.м. от ПИ с идентификатор 
10135.2515.1187 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
петнадесет.хиляда сто осемдесет и седем) попадащи в улична регулация, 
собственост на  „ЛАНТЕРРА“ ООД, съгласно нотариален акт № 55, том V, 
рег. № 8740, дело 593/2008 г., с Начин на трайно ползване – „за 
второстепенна улица“, по одобрените по горе пазарни оценки. 

Прехвърлянето в собственост на имотите, описани по-горе ще се 
извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на 
придобиваните имоти от двете страни от 11 000 (единадесет хиляди) лева, 
без включен ДДС, следва да се плати в полза на Община Варна от  
„ЛАНТЕРРА“ ООД, ЕИК 200307019. 

В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен  след влизане в сила на заповед по одобряване на ПУП –ПРЗ за 
УПИ XXXVII-1187 в кв. 71 по плана на со „Ален мак“, гр. Варна. 

В случай, че заповедта за одобряване на ПУП –ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се извършват 
нови оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя 



нови пазарни цени, въз основа на които се сключва окончателен договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и от  
„ЛАНТЕРРА“ ООД. 

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

 
 
 
 
993-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17015593ВН-005ВН/21.11.2017г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017г.”, както следва: към раздел ХVІ 
„Недвижими имоти – общинска собственост, за които могат да се проведат 
процедури по реда на чл. 15 и чл. 17 от Закона за устройство на 
територията, след одобряване на съответен ПУП-ПР или ПУП-ПРЗ от 
ЕСУТ в Община Варна“, се добавя следния текст: 
№ 
 по 
ред 

Номера на имотите, 
местонахождение Площ - кв.м 

АОС/ 
правно 
основание 

 

жк „Изгрев“, гр. Варна, 
придаваеми части към  
проектен УПИ ІV-2768 „за 
жил. стр.“, кв.173 и към  
ПИ 10135.2552.1818 - улица 
 

32 кв.м от 
ПИ 10135.2552.1818, 
7 кв.м от 
ПИ 10135.2552.2768 

чл.2, ал.1, т.2 от 
ЗОС, във връзка 
с §7, ал.1, т.4 от 
ПЗР на ЗМСМА 

993-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17015593ВН-005ВН/21.11.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим 
оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 
оценители, във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17, 
ал. 2 от Закона за устройство на територията, както следва: 

- на придаваемата част към проектен УПИ ІV-2768 „за жил. стр.“, 
кв.173, жк „Изгрев“, гр. Варна с площ 32 (тридесет и два) кв.м. от ПИ с 
идентификатор 10135.2552.1818, с Начин на трайно ползване „за 
второстепенна улица“ - общинска собственост, непопадащи в улична 
регулация, в размер на 2 590 (две хиляди петстотин и деветдесет) лева без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. възлизаща на 80,94 
лв. (осемдесет лева деветдесет и четири стотинки) без включен ДДС. 



- на придаваемата част към уличната регулация (ПИ 
10135.2552.1818), с площ 7 (седем) кв.м. от ПИ 10135.2552.2768 – 
собственост на „ЕЛИС - 3“ ЕООД, в размер на 570 (петстотин и 
седемдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 
възлизаща на 81,43 лв. (осемдесет и един лева четиридесет и три стотинки) 
без включен ДДС. 

993-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от 
Закона за устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2017г.” и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17015593ВН-005ВН/21.11.2017г., Общински съвет – 
Варна упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен 
договор за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община Варна ще прехвърли в собственост на „ЕЛИС - 3“ ЕООД, 
ЕИК 103964602, представлявано от управителя Елена Димитрова 
Димитрова, 32 (тридесет и два) кв.м. от ПИ с идентификатор 
10135.2552.1818, целият с площ 12 064 кв.м., по КК и КР на гр.Варна с 
Начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ - общинска 
собственост, непопадащи в улична регулация, които се придават към 
проектен проектен УПИ ІV-2768 „за жил. стр.“, кв.173, жк „Изгрев“, гр. 
Варна, съгласно проект за изменение на ПУП–ПРЗ, приет с решение по т. 
19, протокол 26/18.07.2017г. на ЕСУТ при Община Варна, по одобрената 
по горе пазарна оценка. 

2. „ЕЛИС - 3“ ЕООД, ЕИК 103964602, представлявано от управителя 
Елена Димитрова Димитрова, ще прехвърли в собственост на Община 
Варна 7 (седем) кв.м. от собствения си недвижим имот, придобит на 
основание нотариален акт № 68, том І, рег. № 2962, дело № 260/2016 г., 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.2552.2768, целият с площ 1 582 
кв.м., попадащи в уличната регулация съгласно действащ ПУП-ПУР на жк 
„Изгрев“, гр. Варна, които ще се придадат към ПИ с идентификатор 
10135.2552.1818, с Начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, по 
одобрената по горе пазарна оценка. 

3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще 
се извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите 
в размер на 2 020 (две хиляди и двадесет) лева следва да се заплати в полза 
на Община Варна от „ЕЛИС-3“ ЕООД. 

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ ІV-2768 „за жил. стр.“, кв. 173, жк „Изгрев“, гр. Варна. 

5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови 



оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 
„ЕЛИС - 3“ ЕООД. 

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

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

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

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Колеги, тъй като следващата точка е доста обемна и виждам, че 

имаме само дванадесет минути, предлагам да прекъснем заседанието и да 
продължим утре от 09:00 часа, тъй като ще продължим след 19:00 часа по 
този начин. Благодаря Ви, до утре.  

Пожелавам Ви спокойна вечер. 



ВТОРИ  ДЕН 
 

Присъстват 43 общински съветника, отсъстват: 
 
Антоанета ЦВЕТКОВА 
Антон АПОСТОЛОВ 
Антраник ШАКАРИЯН 
Григор ГРИГОРОВ 
Данаил ПАПАЗОВ 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Петър ЛИПЧЕВ 
Януарий ВИЧЕВ 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Атанасов поиска думата преди да продължим с работата си 

днес, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, само искам да ви 

запозная с един въпрос. Става въпрос за един кораб, който е 
специализиран за борба с нефтените разливи на територията на Черно 
море. Съгласно една обществена поръчка на Европейската агенция по 
морска безопасност, такъв кораб е закупен, без да споменавам коя е 
фирмата и беше представен юни месец тук долу на Морска гара. 
Изискванията и от самата агенция, и изискванията на МОСВ са освен да 
бъде осигурен този кораб, трябва да има и стоянка за него, както и 
хранилище за отпадните води, които евентуално ако има такива, трябва да 
бъдат съхранявани. Има едно такова постъпило предложение към 
администрацията от страна на фирмата /съжалявам, няма го г-н Пейчев/ и 
искам да помоля, тъй като те са поискали терен, който за съжаление 
съвпада с терен, който в момента сме предвидили за изграждането на този 
Технологичен парк, да се обърне внимание, защото е изключително важно 
за изграждането на екосистемата в града и не само в града, а в целия 
Черноморски регион, да бъде намерен терен, който да бъде или 
предоставен, или да бъде закупен от фирмата. Договора е за осем години – 
4 по 4, които е с Агенцията, защото е изключително важно това нещо. Ще 
помоля администрацията наистина да съдейства напълно, за да може да 
бъде изградена стоянката и да бъде изградено хранилището за отпадните 
води. Благодаря. 

 
  



IX. 
 

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

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

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

- с. Казашко, ул. „Липа“ № 2. 
- с. Казашко, ул. „Липа“ № 4. 
- с. Каменар, УПИ I. 
- с. Каменар, УПИ XXII-452. 
- с. Каменар, УПИ  VI-428, 430. 
- с. Каменар, УПИ  VIII. 
- с. Каменар, УПИ  IX-509. 
- с. Каменар, УПИ  VII-508. 
- с. Звездица, ул. „Вега“ № 31. 
- с. Звездица, ул. „Вега“ № 29. 
- с. Тополи, ПИ 72709.501.801. 
- со „Акчелар“, ПИ 10135.2522.1134. 
- гр. Варна, ул. „1-ва“, ПИ 10135.2564.1700. 
- гр. Варна, ул. „Дубровник“ № 58А. 
- гр. Варна, ул. „Георги Минков“ № 18. 
- гр. Варна, кк „Чайка“, ПИ 10135.2573.818. 
- с. Тополи, ул. „Мита Генова Стойкова“, ПИ 72709.501.931. 
- кв. „Свети Никола“, ПИ 10135.2526.1509. 
- гр. Варна, ул. „Георги Василев Атанасов“ № 5. 
- гр. Варна, ул. „Бяла черква“ № 9. 
(2) – одобряване на пазарна оценка във връзка с прекратяване на 

съсобственост върху имоти, находящи се в гр. Варна: 
- р-н „Младост“, ПИ 10135.3516.187. 
- ул. „Банат“ № 35. 
- вз „Траката“, ул. „13-та“ № 8. 
- ул. „Александър Дякович“ № 24. 
- со „Ален мак“, ПИ 10135.2515.3951. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.489. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.2990. 
- ул. „Проф. д-р Ванко Ванков“ № 22. 
- жк „Бриз-юг“, ПИ: 10135.2563.1841, 10135.2563.1935, 

10135.2563.1933. 
- со „Боровец-север“, ПИ 10135.5401.696. 
- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 

10135.2517.4610. 
- со „Сотира“, ПИ с 10135.2508.1467. 
- ул. „Железни врата“ № 42. 



- со „Прибой“, ПИ 10135.5549.2403. 
- ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ № 40. 
- ул. „Петко Ю.Тодоров“ № 55. 
- кк „Чайка“, ПИ с 10135.2571.4677. 
- ул. „Антон Страшимиров“ № 17. 
- ул.“Дрин“ № 57-59. 
- ул. „Подполковник Калитин“, ПИ 10135.2554.570. 
- со „Пчелина“, ПИ 10135.3506.790. 
- со „Сотира“, ПИ 10135.2508.1478. 
(3) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на имоти 

– частна общинска собственост, на собственици на законно построени 
сгради, находящи се в: 

- с. Каменар, ул. „Люляк“ № 7-9. 
- с. Каменар, ул. „Невен“ № 7А-7Б. 
- с. Каменар, ул. „Липа“ № 3-5. 
- гр.Варна, ул. „Петко Напетов“ № 54. 
- гр. Варна, ул. „Тракия“ № 61. 
- гр. Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 129. 
- гр. Варна, ул. „Тунджа“ № 21А. 
- гр. Варна, ул. „Овеч“ № 21. 
- гр. Варна, ул. „Крайбрежна“ № 43. 
- гр. Варна, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 139. 
(4) – предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи 

се в гр. Варна: 
- жк „Чайка“ бл. 50 – партерен етаж, в полза на Център за подкрепа 

за личностно развитие – Логопедичен център – Варна. 
-  ул. „Юрий Венелин“ № 5, в полза на Детска градина № 5 

„Слънчо“. 
- ул. „Никола Михайловски“ № 1, вх. 1, ет. 1, в полза на Детска 

градина № 13 „Мир“. 
- бул. „Ген. Колев“ № 92 и местност „Планова“, в полза на Общинско 

предприятие „Инвестиционна политика“, Община Варна. 
- бул.“Владислав Варненчик“ бл. 48, ет. 1, в полза на район 

„Младост“, Община Варна. 
- бул. „Цар Освободител“ № 100, в полза на Районен център по 

трансфузионна хематология гр.Варна. 
-  ул. „Алеко Константинов“ № 2, в полза на Висш съдебен съвет. 
(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост за 2017 г.” и учредяване на безвъзмездно 
право на ползване върху имоти, находящи се в гр. Варна: 

-  в полза на Дирекция „Социални дейности“ при Община Варна, във 
връзка с дейността на пенсионерските клубове на територията на Община 
Варна. 

- бул. „Владислав Варненчик“ № 141, в полза на Фондация „Радост 
за нашите деца“. 



- ул. „Мур“ № 2, в полза на Сдружение „Младежка инициатива за 
устойчиво развитие“ и Сдружение „Съучастие“. 

- с. Звездица, местност „Орехчето“, ПИ 30497.38.15, за настаняване 
на временен пчелин. 

(6) – учредяване на възмездно право на ползване върху имот, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Драгоман“ № 14, в полза на Сдружение 
„Асоциация на българите по света“. 

(7) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 
предварителен договор по чл. 17, ал. 2 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имоти, находящи се в Община Варна: 

- со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 
10135.2517.4759, 10135.2517.1550, 10135.2517.9506, 10135.2517.1549. 

- со „Ален мак“, ПИ 10135.2515.9588, 10135.2515.9593, 
10135.2515.1187. 

- жк „Изгрев“, ПИ 10135.2552.1818, ПИ 10135.2552.2768. 
(8) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 

предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на 
собственост върху имоти, находящи се в Община Варна: 

- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.3608, 10135.5403.9664. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5404.1608, 10135.5404.9753. 
- гр. Варна, кв. „Виница“, ПИ 10135.2575.713, 10135.2575.1511. 
- гр. Варна, Западна промишлена зона, ПИ 10135.4510.748. 
- со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5401.5, ПИ 10135.5403.4786. 
(9) – одобряване на пазарна оценка във връзка със сключване на 

окончателен договор за прехвърляне право на собственост върху имот, 
находящ се в гр. Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, 
ПИ 10135.2516.9510. 

(10) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.”  и одобряване на 
пазарна оценка във връзка с учредяване право на пристрояване върху имот, 
находящ се в гр. Варна, жк „Възраждане“, ПИ 10135.3511.208. 

 (11) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г.” и даване на 
съгласие за провеждане на процедура за придобиване безвъзмездно в 
собственост на Община Варна на недвижими имоти – държавна 
собственост, находящи се в гр. Варна: 

- бул. „Генерал Колев“ № 17 и ул. „Дрин“ № 31. 
- бул. „Христо Смирненски“, ПИ 10135.3516.147.  
- ул. „Преслав“ № 22. 
- ул. „Струга“ № 111. 
(12) – допълване на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г.”, и даване на 
съгласие за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за 
управление на Община Варна на част от имот - държавна собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 26. 



(13) –  предоставяне на право на ползване, безвъзмездно, на имот – 
публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Барутен 
погреб“, представляващ „защитно съоръжение“ в полза на Сдружение с 
нестопанска цел за обществено-полезна дейност „Варна – Европейска 
младежка столица“. 

(14) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г.” и провеждане на 
публичен търг за отдаване под наем на 1 кв.м. от ПИ 10135.2562.82, 
находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, за поставяне на „вендинг машини“. 

(15) – отмяна на решение №197-6-1(7)/20.04.2016 г. на Общински 
съвет – Варна. 

(16) – прекратяване на договор №Д15001170ВН/14.07.2015г., 
сключен между Община Варна и „Изток Инвест 96“ ООД. 

(17) –  даване на съгласие за подготвяне на процедура за продажба на 
материали от отчуждени сгради. 

(18) –  даване на съгласие за увеличаване на капитала на „Дворец на 
културата и спорта“ ЕАД. 

(19) – даване на съгласие за учредяване на акционерно дружество с 
общинско имущество с наименование „Индустриално-технологичен 
парк Варна“.  

(20) – одобряване на текст за изменение и допълнение на 
Споразумение за партньорство по проект „Прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в административни сгради – сградата на 
ОДМВР – Варна“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.„ и 
упълномощаване кмета на Община Варна да подпише допълнително 
Споразумение.  

(21) – даване на съгласие за разполагане на рекламно-
информационни елементи на територията на Централен гробищен           
парк „Варна“ и Гробищен парк „Запад“ село Тополи, които да се използват 
само за реклама на „Обреди“ ЕООД. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Атанасов. Г-жо Боева, заповядайте, да продължим с 

подточка 8. 
 
Юлияна БОЕВА 
Уважаеми колеги, продължаваме с подточка 8. 
 
994-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013407ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарни оценки, изготвени от независим оценител на 



недвижими имоти, във връзка със сключване на предварителен договор на 
основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, на 7 
(седем) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5403.3608 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.три хиляди шестстотин и 
осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Варна, в размер 
на 240 (двеста и четиридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 34,29 (тридесет и четири лева и 
двадесет и девет стотинки) лева, без включен ДДС, и на 62 (шестдесет и 
два) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5403.9664 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.девет хиляди шестстотин 
шестдесет и четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. 
Варна, в размер на 2 100 (две хиляди и сто) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 33,87 (тридесет и три лева и 
осемдесет и седем стотинки) лева, без включен ДДС. 

994-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД 
17013407ВН/11.07.2017 г., Общински съвет – Варна упълномощава кмета 
на Община Варна да сключи предварителен договор за прехвърляне право 
на собственост, както следва: 

1. Община Варна ще прехвърли на Кремена Монева Маринова и 
Лъчезар Монев Маринов собствеността върху 62 (шестдесет и два) кв.м. 
от ПИ с идентификатор 10135.5403.9664 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.пет хиляди четиристотин и три.девет хиляди шестстотин шестдесет и 
четири), с площ от 979 (деветстотин седемдесет и девет) кв.м. по 
Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Варна, с начин на трайно 
ползване „за второстепенна улица“, представляващ общинска собственост на 
основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка 
с § 7, ал. 1, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, непопадащи в 
улична регулация по ПУП–ПУР на со „Боровец – юг“, одобрен с решение 
№ 2134–8(21)/24.03.2010 г. на Общински съвет – Варна, придадени към 
проектен УПИ XLIII–3608 „за жил. стр.“ (четиридесет и три римско – три 
хиляди шестстотин и осем „за жил. стр.“), съгласно проект за ПУП–ПРЗ, 
приет с решение по точка 25 от протокол № 6/16.02.2016 г. на ЕСУТ при 
Община Варна, по одобрената  по-горе пазарна оценка. 

2. Кремена Монева Маринова и Лъчезар Монев Маринов ще 
прехвърлят на Община Варна собствеността върху 7 (седем) кв.м. от ПИ с 
идентификатор 10135.5403.3608 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три.три хиляди шестстотин и осем), с площ от 2 



665 (две хиляди шестстотин шестдесет и пет) кв.м. по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на гр. Варна, предмет на нотариален акт № 172, том 
1, рег. № 7176, дело № 141/2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 
Варна с вх. рег. № 11319/21.05.2015 г., попадащи в улична регулация по 
ПУП–ПУР на со „Боровец – юг“, одобрен с решение № 2134–
8(21)/24.03.2010 г. на Общински съвет – Варна,  придадени към ПИ с 
идентификатор 10135.5403.9664 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три.девет хиляди шестстотин шестдесет и четири) с 
начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ съгласно проект за 
ПУП–ПРЗ, приет с решение по точка 25 от протокол № 6/16.02.2016 г. на 
ЕСУТ при Община Варна, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще 
се извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на двата 
имота в размер на 1 860 (хиляда осемстотин и шестдесет) лева, без 
включен ДДС, следва да бъде платена от Кремена Монева Маринова и 
Лъчезар Монев Маринов в полза на Община Варна. 

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателният договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП–ПРЗ за 
УПИ XLIII–3608 „за жил. стр.“ (четиридесет и три римско – три хиляди 
шестстотин и осем „за жил. стр.“) в кв. 116 (сто и шестнадесет) по плана на 
со „Боровец – юг“, гр. Варна. 

5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, следва да се 
изготвят нови оценки от независим оценител на недвижими имоти, а 
Общински съвет – Варна да определи нови пазарни цени, въз основа на 
които да се сключи окончателния договор за уреждане на имуществените 
отношения между Община Варна, Кремена Монева Маринова и Лъчезар 
Монев Маринов. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Съображения, мнения, колеги? Няма постъпили заявки, режим на 

гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 15, предложението се приема. 

 
За протокола: Борислав Чапаров – „за“, Димитър Колев – „за“, 

Славчо Славов – „за“, Кирил Георгиев – „за“. 
 
 
 



Заповядайте, госпожо Боева. 
 
Юлияна БОЕВА 
995-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17013399ВН/11.07.2017г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарни оценки, изготвени от независим оценител на 
недвижими имоти, във връзка със сключване на предварителен договор на 
основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, на 4 
(четири) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5404.1608 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и четири.хиляда шестстотин и 
осем) по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Варна, в размер 
на 137 (сто тридесет и седем) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м., в размер на 34,25 (тридесет и четири лева и 
двадесет и пет стотинки) лева, без включен ДДС, и на 340 (триста и 
четиридесет) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5404.9753 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и четири.девет хиляди 
седемстотин петдесет и три) по Кадастрална карта и кадастрални регистри 
на гр. Варна, в размер на 11 614 (единадесет хиляди шестстотин и 
четиринадесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) 
кв. м., в размер на 34,16 (тридесет и четири лева и шестнадесет стотинки) 
лева, без включен ДДС. 

995-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.” и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД 
17013399ВН/11.07.2017г., Общински съвет – Варна упълномощава кмета 
на Община Варна да сключи предварителен договор за прехвърляне право 
на собственост, както следва: 

1. Община Варна ще прехвърли на Калин Светославов Калевски 
собствеността върху 340 (триста и четиридесет) кв.м. от ПИ с 
идентификатор 10135.5404.9753 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и четири.девет хиляди седемстотин петдесет и три), с 
площ от 3 019 (три хиляди и деветнадесет) кв.м. по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на гр. Варна, с начин на трайно ползване „за 
второстепенна улица“, представляващ общинска собственост на основание 
чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с § 7, ал. 
1, т. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, непопадащи в улична 



регулация по ПУП–ПУР на со „Боровец – юг“, одобрен с решение № 
2134–8(21)/24.03.2010 г. на Общински съвет – Варна, придадени към 
проектен УПИ III–1608,9753 (три римско – хиляда шестстотин и осем, 
девет хиляди седемстотин петдесет и три) съгласно проект за ПУП–ПРЗ, 
приет с решение по точка 33 от протокол № 19/17.05.2016 г. на ЕСУТ при 
Община Варна, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

2. Калин Светославов Калевски ще прехвърли на Община Варна 
собствеността върху 4 (четири) кв.м. от собствения си недвижим имот, 
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5404.1608 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и четири.хиляда шестстотин и 
осем), с площ от 536 (петстотин тридесет и шест) кв.м. по Кадастрална 
карта и кадастрални регистри на гр. Варна, предмет на нотариален акт № 
96, том 4, рег. № 8290, дело № 591/2007 г., вписан в Служба по 
вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 16380/14.06.2007 г., попадащи в 
улична регулация по ПУП–ПУР на со „Боровец – юг“, одобрен с решение 
№ 2134–8(21)/24.03.2010 г. на Общински съвет – Варна, придадени към ПИ 
с идентификатор 10135.5404.9753 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и четири.девет хиляди седемстотин петдесет и три), с 
начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, съгласно проект за 
ПУП–ПРЗ, приет с решение по точка 33 от протокол № 19/17.05.2016 г. на 
ЕСУТ при Община Варна, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

3. Прехвърлянето на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще се извърши 
възмездно, като разликата между пазарните оценки на двата имота, в 
размер на 11 477 (единадесет хиляди четиристотин седемдесет и седем) 
лева, без включен ДДС, следва да бъде платена от Калин Светославов 
Калевски в полза на Община Варна. 

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателният договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП–ПРЗ за 
УПИ III–1608,9753 (три римско – хиляда шестстотин и осем, девет хиляди 
седемстотин петдесет и три), в кв. 39 (тридесет и девет) по плана на со 
„Боровец – юг“, гр. Варна. 

5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, следва да се 
изготвят нови оценки от независим оценител на недвижими имоти, а 
Общински съвет – Варна да определи нови пазарни цени, въз основа на 
които да се сключи окончателният договор за уреждане на имуществените 
отношения между Община Варна и Калин Светославов Калевски. 

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

Тодор БАЛАБАНОВ 
Съображения, мнения, колеги? Няма постъпили заявки, режим на 

гласуване. 



Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 3; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 

Юлияна БОЕВА 
996-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17020715ВН/24.10.2017г., във връзка с прехвърляне в 
собственост на Румен Милчев Нанков на 322 (триста двадесет и два) кв.м. 
от ПИ с идентификатор 10135.2575.713, с начин на трайно ползване „за 
второстепенна улица“ – публична общинска собственост, непопадащи в 
улична регулация по плана за регулация на кв. „Виница“, гр. Варна, т.е. са 
престанали да имат публичен характер, Общински съвет – Варна обявява 
за частна общинска собственост 322 (триста двадесет и два) кв.м. от ПИ с 
идентификатор 10135.2575.713, целият с площ от 3 057 (три хиляди 
петдесет и седем) кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. 
Варна, предмет на Акт за публична общинска собственост № 
9509/27.04.2017 г., придадени към проектен УПИ ХХХІV-1511, кв. 3, по 
плана на кв. „Виница“, гр. Варна, съгласно проект за изменение на ПУП–
ПРЗ, приет с решение по т. 18, протокол № 3/24.01.2017 г. на ЕСУТ при 
Община Варна.  

996-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17020715ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017г.”, както следва: Към раздел ХVІ „Недвижими имоти -
общинска собственост, за които могат да се проведат процедури по реда на 
чл. 15 и чл. 17 от Закона за устройство на територията, след одобряване на 
съответен ПУП-ПР или ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в Община Варна“, се добавя 
следния текст: 
№  
по 
ред 

Номера на имотите, 
местонахождение 

Площ 
- кв.м 

АОС/ 
правно 
основание 

 

гр. Варна, кв. „Виница“,   
части от ПИ 10135.2575.713, и 
части от ПИ 10135.2575.1511 с 
цел урегулиране на  
УПИ ХХХІV-1511, кв. 3 

322 кв.м от  
ПИ 10135.2575.713, 
183 кв.м от  
ПИ 10135.2575.1511 

9509/ 
27.04.2017г. 

996-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17020715ВН/24.10.2017г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител, 



отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от Закона 
за устройство на територията, на 322 (триста двадесет и два) кв.м. от ПИ с 
идентификатор 10135.2575.713, в размер на 28 440  (двадесет и осем 
хиляди и четиристотин и четиридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. - 88,32 лв. (осемдесет и осем лева тридесет и две 
стотинки) и на 183 (сто осемдесет и три) кв.м. от ПИ с идентификатор 
10135.2575.1511, в размер на 16 160 (шестнадесет хиляди сто и шестдесет) 
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. – 88,31 лв. 
(осемдесет и осем лева тридесет и една стотинки). 

996-9-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017г.” и по предложение на кмета на Община Варна с рег. 
№ РД17020715ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна упълномощава 
кмета на Община Варна да сключи предварителен договор за прехвърляне 
право на собственост, при следните условия: 

1. Община Варна ще прехвърли в собственост на Румен Милчев 
Нанков 322 (триста двадесет и два) кв.м. от ПИ с идентификатор 
10135.2575.713, целият с площ от 3 057 (три хиляди петдесет и седем) 
кв.м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Варна, с начин на 
трайно ползване „за второстепенна улица“ – частна общинска собственост, 
съгласно горното решение, предмет на Акт за общинска собственост № 
9509/27.04.2017 г., които се придават към проектен УПИ ХХХІV-1511, кв. 
3, по плана на кв. „Виница“, гр. Варна, съгласно проект за изменение на 
ПУП–ПРЗ, приет с решение по т. 18, протокол № 3/24.01.2017 г. на ЕСУТ 
при Община Варна, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

2. Румен Милчев Нанков ще прехвърли в собственост на Община 
Варна 183 (сто осемдесет и три) кв.м. от собствения си недвижим имот, 
придобит на основание нотариален акт № 60, том І, рег. № 454, дело № 
60/2015 г., представляващ ПИ с идентификатор 10135.2575.1511, целия с 
площ от 1 839 (хиляда осемстотин тридесет и девет) кв.м., попадащи в 
уличната регулация съгласно действащ план за регулация на кв. „Виница“,  
гр. Варна, които ще се придадат към ПИ с идентификатор 10135.2575.713, 
с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, по одобрената по- 
горе пазарна оценка. 

3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще 
се извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите 
в размер на 12 280 (дванадесет хиляди двеста и осемдесет) лева следва да 
се заплати в полза на Община Варна от Румен Милчев Нанков. 

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 



сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ ХХХІV-1511 и улична регулация с о.т. 344, 461 и 461, кв. 3, по плана 
на кв. „Виница“, гр. Варна.  

5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови 
оценки от независим оценител, а Общински съвет - Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които ще се сключи окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 
Румен Милчев Нанков. 

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

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Съображения и мнения? Режим на гласуване. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“. 
 
Юлияна БОЕВА 
997-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17020713ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна обявява за 
частна общинска собственост част от ПИ с идентификатор 10135.4510.748, 
по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Варна, с площ 4 732/13 
441 кв.м. идеални части – публична общинска собственост, предмет на акт 
за общинска собственост № 9156/12.09.2016 г., включени в проектен УПИ 
V-751 „за производствена, складова дейности, търговия и озеленяване“ с проектна 
площ 14 713 кв.м., съгласно проект за ПУП-ПРЗ, приет с решение по т. 39, 
протокол № 18/16.05.2017 г. на ЕСУТ– Варна, във връзка с прехвърлянето 
им в собственост на „Елдоминвест“ ЕООД по реда на чл. 15, ал. 3, във 
връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията. 

997-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17020713ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017г.”, както следва: Към раздел ХVІІ „Недвижими имоти 
- общинска собственост, за които могат да се проведат процедури по реда 
на чл. 15 и чл. 17 от Закона за устройство на територията, след одобряване 



на съответен ПУП-ПР или ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в Община Варна“, се добавя 
следния текст: 
№  
по 
ред 

Номера на имотите, 
местонахождение Площ - кв.м 

АОС/ 
правно 
основание 

 

гр. Варна, ЗПЗ, част от  
ПИ 10135.4510.748, с цел 
урегулиране на УПИ V-751 
„за производствена, складова 
дейности, търговия и озеленяване“, 
кв. 55 

4 732/13 441 кв.м ид.ч. от 
ПИ 10135.4510.748 

9156/ 
 2.09.2016г. 

997-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17020713ВН/24.10.2017г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител на 
недвижими имоти, във връзка със сключване на предварителен договор по 
чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, на 4 732 
(четири хиляди седемстотин тридесет и два) кв.м. от ПИ с идентификатор 
10135.4510.748, в размер на 311 000 (триста и единадесет хиляди) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 65,72 лв. (шестдесет 
и пет лева и седемдесет и две стотинки). 

997-9-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3, във връзка с ал. 5 
от Закона за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2017г.” и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17020713ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна 
упълномощава Кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община Варна ще прехвърли в собственост на „Елдоминвест“ 
ЕООД 4 732 (четири хиляди седемстотин тридесет и два) кв.м. от ПИ с 
идентификатор 10135.4510.748, по Кадастрална карта и кадастрални 
регистри на гр. Варна, целият с площ от 13 441 (тринадесет хиляди 
четиристотин четиридесет и един) кв.м. – частна общинска собственост, 
които се придават към проектен УПИ V-751 „за производствена, складова 
дейност, търговия и озеленяване“, кв. 55, по плана на гр.Варна, Западна 
промишлена зона, съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет с 
решение по т. 39, протокол № 18/16.05.2017 г. на ЕСУТ– Варна, по 
одобрената по-горе пазарна оценка. 

2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ на 



УПИ V-751 „за производствена, складова дейности, търговия и 
озеленяване“ и  УПИ VІ-748 „за корекция дере и озеленяване“ в кв. 55, по 
плана на Западна промишлена зона, район „Владислав Варненчик“, гр. 
Варна. 

3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови 
оценки от независим оценител, а Общински съвет - Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 
„Елдоминвест“ ЕООД. 

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

Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения? Режим на гласуване. 

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

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“. 
 
Юлияна БОЕВА 
998-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на община Варна с 
рег. № РД17009925ВН-007ВН/21.11.2017г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017г.”, както следва: към раздел ХVІ 
„Недвижими имоти-общинска собственост, за които могат да се проведат 
процедури по реда на чл. 15 и чл. 17 от Закона за устройство на 
територията, след одобряване на съответен ПУП-ПР или ПУП-ПРЗ от 
ЕСУТ в Община Варна“, се добавя следния текст: 
№  
по 
ред 

Номера на имотите, 
местонахождение Площ - кв.м АОС/правно 

основание 

 

со „Боровец-юг“, гр.Варна, 
придаваеми части към 
проектен УПИ VІІ-4787  
„за жил. стр.“, кв.6 
 

25 кв.м. от  
ПИ 10135.5401.5 
 

 чл. 2, ал. 1, т. 2 от 
ЗОС, във връзка с § 
7, ал. 1, т. 4 от  
ПЗР на ЗМСМА 

998-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 



на Община Варна с рег. № РД17009925ВН-007ВН/21.11.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим 
оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 
оценители, във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, 
ал. 3 от Закона за устройство на територията, на придаваемата част към 
проектен УПИ VІІ-4787 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на со „Боровец-юг“, 
гр. Варна, с площ 25 (двадесет и пет) кв.м. от ПИ с идентификатор 
10135.5401.5, с Начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ - 
общинска собственост, непопадащи в уличната регулация, която възлиза 
на 1 500 (хиляда и петстотин) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. възлизаща на 60 (шестдесет) лева без включен 
ДДС. 

998-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017г.”, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. 
№ РД17009925ВН-007ВН/21.11.2017г., Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община Варна ще прехвърли в собственост на Анка Тодорова 
Щерева 25 (двадесет и пет) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5401.5, с 
начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ - общинска 
собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от Преходни и заключителни 
разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, които се придават към УПИ VІІ-4787 „за жил. стр.“, кв.6, 
по плана на со „Боровец-юг“, гр. Варна, съгласно проект за изменение на 
ПУП–ПРЗ, приет с решение по т. 24, протокол 18/26.05.2015г. на ЕСУТ 
при Община Варна, по одобрената по горе пазарна оценка. 

2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ VІ-4786 „за жил. стр.“ и УПИ VІІ-4787 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана 
на со „Боровец-юг“.  

3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП–ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвя нова 
оценка от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нова 
пазарна цена, въз основа на която ще се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 
Анка Тодорова Щерева. 



998-9-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17009925ВН-007ВН/21.11.2017г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017г.”, както следва: към раздел ХVІ. 
„Недвижими имоти-общинска собственост, за които могат да се проведат 
процедури по реда на чл. 15 и чл. 17 от Закона за устройство на 
територията, след одобряване на съответен ПУП-ПР или ПУП-ПРЗ от 
ЕСУТ в Община Варна“, се добавя следния текст: 
№ 
по 
ред 

Номера на имотите, 
местонахождение Площ - кв.м АОС/ 

правно основание 

 

со „Боровец-юг“, гр. Варна, 
придаваеми части към  
проектен УПИ VІ-4786 „за 
жил. стр.“, кв. 6 и към улична 
регулация 
 

6 кв.м от  
ПИ 10135.5401.5 - 
общ. собственост, 
1 кв.м от  
ПИ10135.5403.4786 
– частна собственост 
 

 чл. 2, ал. 1, т. 2 от 
ЗОС, във връзка с § 
7, ал. 1, т. 4 от  
ПЗР на ЗМСМА 

998-9-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД17009925ВН-007ВН/21.11.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим 
оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите 
оценители, във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15, 
ал. 3 от Закона за устройство на територията, както следва: 

- на придаваемата част към проектен УПИ VІ-4786 „за жил. стр.“, с 
площ 6 (шест) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5401.5, с Начин на 
трайно ползване „за второстепенна улица“ - общинска собственост, 
непопадащи в уличната регулация, която възлиза на 372 (триста 
седемдесет и два) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) 
кв.м. възлизащ на 62 (шестдесет и два) лева без включен ДДС. 

- на придаваемата част към уличната регулация (ПИ  с 
идентификатор 10135.5401.5), с площ 1 (един) кв.м. от ПИ с 
идентификатор 10135.5403.4786 – собственост на Анка Тодорова Щерева, 
която възлиза на 62 (шестдесет и два) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 (един) кв.м. възлизаща на 62 (шестдесет и два) лева без 
включен ДДС. 

998-9-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 



управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017г.”, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. 
№ РД17009925ВН-007ВН/21.11.2017г., Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да сключи предварителен договор 
за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община Варна ще прехвърли в собственост на Анка Тодорова 
Щерева 6 (шест) кв.м. от ПИ 10135.5401.5, с Начин на трайно ползване „за 
второстепенна улица“ - общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 
2 от Закона за общинската собственост, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от 
Преходни и заключителни разпоредби на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, които се придават към УПИ 
VІІ-4787 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана на со „Боровец-юг“, гр.Варна, 
съгласно проект за изменение на ПУП–ПРЗ, приет с решение по т. 24, 
протокол 18/26.05.2015г. на ЕСУТ при Община Варна, по одобрената по 
горе пазарна оценка.  

2. Анка Тодорова Щерева ще прехвърли в собственост на Община 
Варна 1 (един) кв.м. от собствения си недвижим имот, придобит на 
основание договор за доброволна делба, вписан с вх. рег. № 
10660/22.05.2013 г., акт № 129, том № VІ, дело № 1921, представляващ ПИ 
с идентификатор 10135.5403.4786, целият с площ от 576 кв.м., попадащи в 
уличната регулация, които ще се придадат към ПИ с идентификатор 
10135.5401.5, с Начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, по 
одобрената по горе пазарна оценка. 

3. Разликата от 310 (триста и десет) лева между пазарните оценки по 
т.1 и т.2 следва да се заплати в полза на Община Варна от Анка Тодорова 
Щерева. 

4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за 
УПИ VІ-4786 „за жил. стр.“ и УПИ VІІ-4787 „за жил. стр.“, кв. 6, по плана 
на со „Боровец-юг“.  

5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови 
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 
пазарни цени, въз основа на която ще се сключва окончателният договор за 
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 
Анка Тодорова Щерева. 

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

Тодор БАЛАБАНОВ 
Заявка е постъпила от Чавдар Трифонов за изказване.  



Мнения и съображения, колеги? Колегата Трифонов го няма. Добре. 
Режим на гласуване. 
 

Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 5; 
отсъстващи – 9, предложението се приема. 

 
За протокола: Христо Атанасов – „за“. 

 
Юлияна БОЕВА 
999-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.3 от 
предварителен договор № Д16000675ВН/20.05.2016г., сключен на 
основание чл. 15, ал. 3, във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на 
територията между Община Варна и Веселин Ангелов Първанов и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17020717ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена от независим оценител на недвижими имоти, на 26 
(двадесет и шест) кв.м. от поземлен имот с идентификатор 
10135.2516.9510, по Кадастрална карта и кадастрални регистри на 
гр.Варна, целия с площ от 1 336 (хиляда триста тридесет и шест) кв.м., с 
начин на трайно ползване „за второстепенна улица” - общинска 
собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, непопадащи в улична регулация по ПУП-ПУР на со 
„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, придадени към 
проектен УПИ ІХ-1431, кв. 82, по плана на со „Манастирски рид, Бялата 
чешма и Дъбравата“, гр. Варна, съгласно проект за изменение на ПУП–
ПРЗ, приет с решение по т. 19 от протокол № 9/17-18.03.2015г. на ЕСУТ 
при Община Варна, в размер на 1 124 (хиляда сто двадесет и четири) лева, 
без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. - 43,22 лв. 
(четиридесет и три лева двадесет и две стотинки), във връзка със 
сключване на окончателен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
устройство на територията, след влизане в сила заповед за одобряване на 
ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-1431, кв. 82, по плана на со „Манастирски рид, 
Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна. 

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



Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“ 
 
Юлияна БОЕВА 
1000-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ120233ВН-010ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017г.”, както следва: към раздел ХІV. 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по учредяване на възмездно или 
безвъзмездно право на надстрояване и/или пристрояване на сграда – частна 
общинска собственост, или на сграда, построена върху имоти-частна 
общинска собственост, по реда на чл. 38 от Закона за общинската 
собственост и разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, след решение на 
Общински съвет-Варна“, се добавя следния текст: 
№ Данни за имота Площ  АОС № 
 гр. Варна, жк. 

„Възраждане“ ІІ м.р., 
върху ПИ 10135.3511.208 

Пристрояване на тераса със 
застр. площ 11,40 кв.м. към 
самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 
10135.3511.208.4.4 

5748/ 
19.08.2009 г. 

1000-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ120233ВН-010ВН/24.10.2017г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, във връзка с учредяване право на пристрояване върху 
ПИ с идентификатор 10135.3511.208 - частна - общинска собственост, на 
тераса със застроена площ 11,40 (единадесет цяло и четиридесет стотни) 
кв.м. към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.3511.208.4.4, в размер на 3 400 (три хиляди и четиристотин) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м., възлизаща на 298,25 
лв. (двеста деветдесет и осем лева двадесет и пет стотинки), без включен 
ДДС. 

1000-9-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 2 от Закона за 



общинската собственост, чл. 42, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ120233ВН-010ВН/24.10.2017г., в 
изпълнение  на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 
2017г.“, Общински съвет – Варна учредява на Павлин Пасков Донев, върху 
ПИ с идентификатор 10135.3511.208, право на пристрояване на тераса, със 
застроена площ от 11,40 (единадесет цяло и четиридесет стотни) кв.м., към 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3511.208.4.4, по 
одобрената по-горе пазарна цена. 

За ПИ с идентификатор 10135.3511.208, по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри на гр. Варна, целият с площ от 12 899 (дванадесет 
хиляди осемстотин деветдесет и девет) кв.м., при граници на имота: ПИ 
10135.3511.209, ПИ 10135.3511.210, ПИ 10135.3511.214,  ПИ 
10135.3511.211, ПИ 10135.3511.229, ПИ 10135.3511.213, ПИ 
10135.3511.212, ПИ 10135.3511.300, ПИ 10135.3511.207, ПИ 
10135.3511.206, е съставен Акт за частна общинска собственост № 
5748/19.08.2009 г. 

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

Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата, колеги. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
За протокола: Христо Атанасов – „за“. 
 
Юлияна БОЕВА 
1001-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, т. 4 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17020709ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна приема 
следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост за 2017 г.“: Допълва Раздел XVIII 
„Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община Варна ще 
открие процедура по придобиване в собственост или за управление от 
Държавата, частни и юридически лица” с имоти публична държавна 
собственост, находящи се в: 

1. гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ № 17 (седемнадесет), 
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1504.38.7.13 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
четири.тридесет и осем.седем.тринадесет), със застроена площ от 69,32 



(шестдесет и девет цяло и тридесет и две стотни) кв.м., разположен  на I-ви 
етаж в 6 (шест) етажна сграда, състоящ се от 2 (два) кабинета, склад, 
килер, санитарно помещение и 3(три) коридора, както и 0,6250 (нула цяло 
и шест хиляди двеста и петдесет десетохилядни) % идеални части от 
общите части на сградата и правото на строеж върху държавно дворно 
място, предмет на Акт на държавна собственост № 3985/24.10.2002 г., 
Предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда. 

2. гр. Варна, ул. „Дрин“ № 31 (тридесет и едно), представляващ 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1503.59.1.50 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три. петдесет и 
девет.едно.петдесет), със застроена площ от 78,35 (седемдесет и осем цяло 
и тридесет и пет стотни) кв.м., разположен на I-ви етаж в 10 (десет) етажна 
сграда, състоящ се от 2 (два) кабинета, склад, 2 (два) коридора санитарно 
помещение, както и 2,1738 (две цяло хиляда седемстотин тридесет и осем 
десетохилядни) % идеални части от общите части на сградата и правото на 
строеж върху държавно дворно място, предмет на Акт за държавна 
собственост № 3983/24.10.2002 г., вписан в Службата по вписванията – гр. 
Варна с вх. рег. № 17243/25.11.2002 г., том LIII, предназначение: За 
здравни и социални услуги. 

1001-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17020709ВН/24.10.2017г., Общински съвет – Варна взема 
решение за провеждане на процедура по придобиване безвъзмездно в 
собственост на Община Варна на недвижими имоти, както следва: 

1. недвижим имот, находящ се в гр. Варна, бул. „Генерал Колев“ 
№ 17 (седемнадесет), представляващ са с идентификатор 
10135.1504.38.7.13 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
четири.тридесет и осем.седем.тринадесет) със застроена площ равна на 
69,32 (шестдесет и девет цяло и тридесет и две стотни) кв.м., разположен 
на I-ви етаж в 6 (шест) етажна сграда, състоящ се от 2 (два) кабинета, 
склад, килер, санитарно помещение и 3 (три) коридора, както и 0,6250 
(нула цяло и шест хиляди двеста и петдесет десетохилядни) % идеални 
части от общите части на сградата и правото на строеж върху държавно 
дворно място, предмет на акт за държавна собственост №3985/24.10.2002 
г., Предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда. 

2. недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Дрин“ № 31 
(тридесет и едно), представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 10135.1503.59.1.50 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и три. петдесет и девет.едно.петдесет), със застроена площ от 
78,35 (седемдесет и осем цяло и тридесет и пет стотни) кв.м., разположен 
на I-ви етаж в 10 (десет) етажна сграда, състоящ се от 2 (два) кабинета, 
склад, 2 (два) коридора санитарно помещение, както и 2,1738 (две цяло 
хиляда седемстотин тридесет и осем десетохилядни) % идеални части от 
общите части на сградата и правото на строеж върху държавно дворно 



място, предмет на акт за държавна собственост № 3983/24.10.2002 г., 
вписан в Службата по вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 
17243/25.11.2002 г., том № LIII, предназначение: За здравни и социални 
услуги. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за 
държавната собственост и Правилник за прилагане на Закона за 
държавната собственост, за придобиване безвъзмездно в собственост на 
Община Варна на описаните недвижими имоти, както и осъществяването 
на всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

 
 
 
 
1002-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9, т. 3 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17022766ВН/21.11.2017г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017г.”, както следва: към раздел ХVІІІ. „Недвижими 
имоти, вещи и съоръжения, за които Община Варна ще открие процедура 
по придобиване в собственост или за управление от Държавата, частни 
физически и юридически лица“ се добавя следния текст: 
№ Данни за имота Площ 

- кв.м 
АДС № 
/Правно основание 

 гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“,  
ПИ 10135.3516.147 

28 438 3325/23.02.2001г. 

1002-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.54 от Закона за 
държавната собственост, в изпълнение на одобрената от Общински съвет - 
Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост за 2017г.“, и във връзка с реализация на 
инвестиционни намерения за изграждане на общински обекти, ведно с 
прилежащата им инфраструктура, съгласно предвижданията на ОУП, и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17022766ВН/21.11.2017г., Общински съвет – Варна взема решение за 
провеждане на процедура за безвъзмездно придобиване в собственост от 
Община Варна на недвижим имот - частна държавна собственост, находящ 
се в гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“, представляващ ПИ с 
идентификатор 10135.3516.147, по кадастрална карта и кадастралните 
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, 
последно изменение със Заповед № КД-14-03-65/20.05.2009 г. на 
Началника на СГКК-Варна, целият с площ от 28 438 (двадесет и осем 



хиляди четиристотин тридесет и осем) кв.м., начин на трайно ползване: 
ниско застрояване, при граници на имота: ПИ 10135.35136.12, ПИ 
10135.3516.150, ПИ 10135.3516.159, ПИ 10135.3516.160, ПИ 
10135.3516.163 и ПИ 10135.3513.253, идентичен с бивш ПИ 451, предмет 
на Акт за частна държавна собственост № 3325/23.02.2001 г., вписан в 
Служба по вписванията–Варна под № 172, том ХVІ, рег. № 5330, дело № 
3351 от 03.05.2001 г., с предоставени права на Държавно предприятие 
„Фонд затворно дело“. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на придобиването в собственост на 
гореописания имот от Община Варна, съгласно действащото 
законодателство. 

 
 
 
 
1003-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9, т. 3 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17022991ВН/23.11.2017г., Общински съвет – Варна  допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2017г.”, както следва: към раздел ХVІІІ. „Недвижими 
имоти, вещи и съоръжения, за които Община Варна ще открие процедура 
по придобиване в собственост или за управление от Държавата, частни 
физически и юридически лица“ се добавя следния текст: 
№ Данни за имота Площ - кв.м АДС №/ 

Правно 
основание 

 гр. Варна, ул. „Преслав“ 
22, самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 
10135.1507.1050.1.1;  
самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 
10135.1507.1050.2.1 

Застр. площ 360,38 кв.м, 
ведно с прилежаща изба 
на ниво сутерен със 
застр. площ 168,86 кв.м;  
Застр. площ 482,58 кв.м, 
ведно с прилежаща изба 
на ниво сутерен със 
застр. площ 255,20 кв.м. 

8125/25.01.2012г. 

1003-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и чл. 54 от Закона 
за държавната собственост, в изпълнение на одобрената от Общински 
съвет – Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост за 2017г.“, във връзка със създаване на Музей на 
архитектурата, представящ богатството и многообразието на гр.Варна и 
региона и необходимостта от седалище на общинско звено с регионални 



функции - новосъздаден отдел „Недвижимо културно наследство“, към 
дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ при 
Община Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17022991ВН/23.11.2017г., Общински съвет – Варна взема решение за 
безвъзмездно придобиване в собственост от Община Варна на недвижим 
имот - публична държавна собственост, предмет на Акт за държавна 
собственост № 8125/25.01.2012 г., с административен адрес: ул. 
„Преслав“ № 22, гр.Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда 
№ 1 (едно) на две нива с идентификатор 10135.1507.1050.1.1 със застроена 
площ 360,38 кв.м, ведно с прилежаща изба на ниво сутерен със застроена 
площ 168,86 кв.м, и предназначение на самостоятелния обект: Друг вид 
самостоятелен обект в сграда и самостоятелен обект в сграда № 2 (две) с 
идентификатор 10135.1507.1050.2.1 със застроена площ 482,58 кв.м, ведно 
с прилежаща изба на ниво сутерен със застроена площ 255,20 кв.м., с 
предоставени права на Министерството на правосъдието за нуждите на 
Агенцията по вписванията. Сграда 1 и сграда 2 са разположени в поземлен 
имот с идентификатор 10135.1507.1050. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на придобиването в собственост на 
гореописания имот от Община Варна, съгласно действащото 
законодателство. 

 
 
 
 
1004-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 
4 от Закона за общинска собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17023010ВН/23.11.2017г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление 
и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г.“: допълва 
Раздел XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община 
Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за 
управление от Държавата, частни и юридически лица“, с част от имот 
частна държавна собственост, находящ се в гр.  Варна, ул. ,,Струга“ 
№ 111, представляващ сгради с идентификатори 10135.3516.93.1 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
шестнадесет.деветдесет и три.едно) със застроена площ равна на 61 кв.м., 
етажност: 2 (два) етажа, 10135.3516.93.2 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.деветдесет и три.две) със 
застроена площ равна на 311 кв.м., етажност: 1 (един) етаж, 
10135.3516.93.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и шестнадесет.деветдесет и три.три) със застроена площ 
равна на 202 кв.м., етажност: 1 (един) етаж. 



1004-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,   съгласно чл. 8, ал. 1 от 
Закона за общинска собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД17023010ВН/23.11.2017г., Общински  съвет – Варна 
взема решение за придобиване безвъзмездно в собственост на Община 
Варна на част от имот - частна държавна собственост, находящ се в 
гp. Варна, ул. „Струга“ № 111, представляващ сгради с 
идентификатори 10135.3516.93.1 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.деветдесет и три.едно) със 
застроена площ равна на 61 кв.м., етажност: 2 (два) етажа, 
10135.3516.93.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 
петстотин и шестнадесет.деветдесет и три.две) със застроена площ 
равна на 311 кв.м., етажност: 1 (един) етаж, 10135.3516.93.3 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
шестнадесет.деветдесет и три.три) със застроена площ равна на 202 
кв.м., етажност: 1 (един) етаж. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за 
държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост, за безвъзмездно придобиване в собственост на 
недвижимия имот в полза на Община Варна, както и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения, колеги? Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 

 
Юлияна БОЕВА 
1005-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 
4 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17021154ВН/30.10.2017г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 г.“: Допълва т. 3.3 
„Предоставяне безвъзмездно за управление” с част от имот - държавна 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 26, 
представляващ част от сграда, а именно: помещения разположени на IV-ти 
етаж, със застроена площ от 290,81 (двеста и деветдесет цяло и осемдесет и 
една стотни) кв.м., състоящ се от 9 (девет) кабинета, стая с преддверие и 



санитарен възел, коридор, предмет на Акт за държавна собственост № 
3683/30.01.2002 г.  

1005-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17021154ВН/30.10.2017г., Общински съвет - Варна дава съгласие 
за провеждане на процедура по предоставяне безвъзмездно в управление 
на Община Варна на част от имот - държавна собственост, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Цар Симеон I“ № 26, представляващ част от сграда, а 
именно: помещения, разположени на IV-ти етаж, със застроена площ от 
290,81 (двеста и деветдесет цяло и осемдесет и една стотни) кв.м., състоящ 
се от 9 (девет) кабинета, стая с преддверие и санитарен възел, коридор, 
предмет на Акт за държавна собственост № 3683/30.01.2002 г., за нуждите 
на ОП „Общински паркинги и синя зона“, във връзка със въвеждане на 
платено паркиране „Синя зона“. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на чл. 15, 
ал. 2 от Закона за държавната собственост, по реда на чл. 6, ал. 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за 
приемане безвъзмездно в управление в полза на Община Варна на 
гореописания недвижимия имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, с оглед защита на важни обществени интереси. 
 

Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Гласуваме по въпроса, колеги. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 1; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Янко СТАНЕВ 
Костадин Костадинов – обяснение на отрицателен вот. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Още през 2012 г. бяхме внесли едно предложение в деловодството на 

общината и беше предвидено да се гледа тогава в общинските комисии, 
което касаеше именно въвеждането на синята зона. Тогава мотивирано 
група граждани и аз обяснихме,че в града може да се премине преди 
въвеждането на синята зона в един междинен период, в който да се въведе 
много строг контрол за използването на местата за паркиране, тъй като в 
момента големия проблем в нашия град е, че се паркира навсякъде 
безразборно и това не се санкционира. Това е безспорен факт. Паркира се в 



градинки, паркира се на тротоари, паркира се пред входове, паркира се в 
паркове, навсякъде и това повтарям още веднъж, дебело подчертавам не се 
санкционира. Въпреки, че е незаконно. Което създава хаос и от друга 
страна, когато се създаде този хаос, започват коментари, които естествено 
намират основание сред абсолютно всеки един нормален гражданин на 
нашия град, че трябва да се въведе някаква синя зона, за да има ред. Аз 
питам: Ако се въведе синя зона и продължава да се паркира върху 
тротоари, паркинги т.е. паркове, градинки, кръстовища, пред входове, 
които няма да са разчертани в синя зона и при условие, че никой не ги 
санкционира, с какво по дяволите променя всичко това, хаоса в града? 
Решението, което ние предложихме през 2012 г., ако не се лъжа, беше 
тогава когато ако помните започна за първи път да се говори за синя зона и 
бяха експериментално въведени две мини сини зони или три едната в 
района на Операта, другата на „Преслав“ и третата в района на 
„Чаталджа“, на „Цар Асен“ ако не се лъжа, а тогава ние бяхме предложили 
и продължаваме да настояваме за това просто да има по-строг контрол 
първоначално, второ в Пловдив бяха направили нещо подобно,  разчертаха 
улиците, но не се заплащаше в самото начало. Просто се контролираше 
много сериозно изпълнението на Правилника за движение по пътищата и 
хората, които не спазваха този правилник бяха изключително строго 
санкционирани. На практика в нашия град няма улица, върху която да не 
се паркира. Най-очеизвадния пример е участъка на „Владислав Варненчик“ 
пред Районния съд. Там всекидневно има паркирани десетки коли на 
улицата, стават задръствания. Някой да ги санкционира? Как всъщност да 
ги санкционира при условие, че там паркират съдии, прокурори, полицаи, 
кой кого да санкционира по дяволите питам аз, самите те себе си? Така, ето 
това е големия проблем и автоматичното въвеждане на една синя зона, 
която безспорно ще реши някои проблеми, ще напълни бюджета на 
общината в никакъв случай няма да реши всичко останало при условие, че 
липсата на контрол продължава. Така че смятам, разбира се нямаше 
смисъл да го коментираме, предварително решението логически беше 
предпоставено, смятам че е нормално общинската администрация да се 
замисли върху такива ходове, преди да въведе генералния ход. Благодаря! 

 
Янко СТАНЕВ 
И аз благодаря на г-н Костадинов! Без коментар! 

 
Юлияна БОЕВА 
Следваща точка 13. 
1006-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17014070ВН-005ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – Варна 
взема решение да се предостави право на ползване, безвъзмездно, на 
недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, 



11-ти п.р., кв. 63, ул. „Барутен погреб“, представляващ „защитно 
съоръжение“, със застроена площ от 166 (сто шестдесет и шест) кв.м., 
конструкция каменна, година на строителство - 1981 г., състоящо се от 
основно помещение - 25 х 6 м. и преддверие – 8 x 2 м., подробно описано в 
акт за публична държавна собственост № 2189/06.01.1999 г. и акт № 
7916/24.08.2011 г. :за поправка на акт за публична държавна собственост, в 
полза на Сдружение с нестопанска цел за обществено-полезна 
дейност „Варна –Европейска младежка столица“ ЕИК 177012888, 
вписано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под 
партиден № 13/том 76, стр. 50 по фирмено дело № 36/2016 г., за 
реализиране на оперативното управление на Сдружението, за срок от 5 
(пет) години. 

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

Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Колеги, гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 40; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
1007-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 8, ал. 9 
от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17022750ВН/21.11.2017г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.“: в Раздел V 
„Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за които 
Община Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по 
реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост и разпоредбите на 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество“, с находящ се в гр. Варна, жк „Чайка“, представляващ ПИ 
с идентификатор 10135.2562.82 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин шестдесет и две.осемдесет и две), с площ 8 530 (осем 
хиляди петстотин и тридесет) кв.м., идентичен с УПИ III „за спортен комплекс, 

открити и закрити тенис кортове и подземни гаражи“, кв. 54, предмет на Акт за публична 
общинска собственост № 6774/24.01.2012 г., вписан в Службата по 
вписванията – гр. Варна с вх. рег. № 1358/24.01.2012 г., том III, д. 559 

1007-9-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 8а от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, по реда 



на чл. 50 и чл. 51 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД17022750ВН/21.11.2017 г., Общински съвет – 
Варна възлага на кмета на Община Варна да проведе публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. за разполагане върху част от 
имот – публична общинска собственост на вендинг машини върху ПИ с 
идентификатор 10135.2562.82 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и две.осемдесет и две), находящ се в гр. Варна, жк 
„Чайка“, за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна цена, на 1 
кв.м. 11,63 (единадесет лева и шестдесет и три стотинки) лева, без ДДС, 
определена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от „Методика за определяне на 
стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти-общинска 
собственост”, като максималната площ която може да бъде отдавана за 
всяка вендинг машина ще е 3 кв.м., както следва: 

- вендинг машина за топли напитки при стартовата месечна цена 
възлиза на 34,89 (тридесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки) 
лева, без включен ДДС; 

- вендинг машина за студени напитки при стартовата месечна цена 
възлиза на 34,89 (тридесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки) 
лева, без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена на 3 
кв.м в размер на 3,49 (три лева и четиридесет и девет стотинки) лева. 

При сключването на договорите за наем да бъдат предвидени 
разходите за ел. енергия и вода, а именно:  

- за вендинг машини до 1,75 kw – 20 лв.; 
-за вендинг машини  над 1,75 kw – 40 лв. на месец 
 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ: 
1. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат 

физически лица, еднолични търговци и юридически лица. 
2. За участие в публичния търг с явно наддаване са необходими 

следните документи: 
2.1. заявление за участие в търга по образец, представен към 

комплекта тръжни документи; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

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

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

а/ не е обявен в несъстоятелност; 



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

условия; 
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имота; 
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 41,86 

(четиридесет и един лева и осемдесет и шест стотинки) лева, платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 50,00 ( петдесет) лева., 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. 
 

Янко СТАНЕВ 
Тези, които са съгласни, в режим на гласуване. Тези, които не са 

също. И въздържалите се. Да не се откаже някой. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 

Юлияна БОЕВА 
1008-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД16009225ВН-001ВН/13.11.2017г., Общински 
съвет – Варна отменя свое Решение № 197-6-1(7)/20.04.2016 г. 

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



Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Моля колеги, става въпрос за отмяната на 

търга за летния. Гласуване. 
  
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
1009-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, поради настъпили обективни 
обстоятелства във връзка с реализация на инфраструктурен обект 
„Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. 
„Девня“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17022583ВН/20.11.2017г., Общински съвет – Варна прекратява 
действието на договор рег. № Д15001170ВН/14.07.2015 г., сключен между 
Община Варна и „Изток Инвест 96“ ООД, ЕИК 200228575, със 
седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Беласица“, представлявано 
и управлявано от Мартин Русев Димов за възмездно ползване на недвижим 
имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Варна, 
ул. „Хризантема“, магазин № 12 (дванадесет), поставен на основание 
Разрешение за строеж № 328/09.10.1997 г., със застроена площ равна на 
18,84 (осемнадесет цяло и осемдесет и четири стотни) кв.м. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно прекратяване на договора. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, с оглед защита на важни обществени интереси. 

 
Янко СТАНЕВ 
Мнения и съображения? Няма. Режим на гласуване. 
  
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 9, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
1010-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, по реда на чл. 35, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост във връзка с чл. 25, ал. 1, чл. 82, чл. 83 и 
следващи от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег.№РД17022897ВН/22.11.2017г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие кмета на Община Варна да подготви процедура за 



продажба на материали от отчуждени сгради, при начална тръжна цена 
– определена от независим оценител. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване.  

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена. 

Депозитът е в размер на 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена. 

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

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

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

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

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

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

условия; 
1.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
1.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
1.7. платежен документ за внесен депозит, платим по IBAN: 

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

1.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от 20,00 (двадесет) лева, платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

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



Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения, колеги? Г-н Костадинов, заявка имате за 

изказване….. Останала е отпреди, ми подсказват. Режим на гласуване. 
  
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
1011-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 и ал. 
7, чл. 193, във връзка с чл. 166, ал. 2 и чл. 72, ал. 2  от Търговския закон, чл. 
51б, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 13, ал. 1, т. 2 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и по предложение 
на кмета на Община Варна с рег. № РД17021677ВН/06.11.2017г., 
Общински съвет - Варна реши: 

1. Да бъде увеличен капитала на „Дворец на културата и спорта“ 
ЕАД чрез внасяне на непарична вноска, представляваща:  

1.1. сграда, находяща се вляво от входа на „Летен театър“, с 
идентификатор 10135.2561.2.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и едно.две.две), със застроена площ от 100 (сто) кв.м. 
етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; година на 
построяване – 1956 г.;с местонахождение: гр. Варна, „Приморски парк“, 
ПИ 10135.2561.2, ст.кад. 5360007; при граници на имота ПИ 10135.2561.1 и 
ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
6085/05.05.2010 г.; 

1.2. сграда, находяща се вдясно от входа на „Летен театър“, с 
идентификатор 10135.2561.2.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и едно.две.три), със застроена площ 102 (сто и два) 
кв.м.; етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; година на 
построяване – 1956 г.;с местонахождение: гр. Варна, „Приморски парк“, 
ПИ 10135.2561.2.3, ст.кад. 5360007, при граници на имота ПИ 10135.2561.1 
и ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
6086/05.05.2010 г. 

2. Увеличаването на капитала да бъде извършено чрез записване на 
нови поименни акции с право на глас. Оценката на непаричната вноска 
следва да се извърши по реда на чл. 72 от Търговския закон. 

3. Общински съвет – Варна възлага кмета на Община Варна или 
упълномощено от него лице, да предприеме всички необходими действия в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията за назначаване на 
оценителна експертиза по реда на чл. 72 от Търговския закон, която да 
определи оценката на недвижимите имоти, предмет на непаричната 
вноска. 

4. Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
внесе предложение за увеличаване капитала на „Дворец на културата и 



спорта“ ЕАД, съобразно изготвената по реда на чл. 72 от Търговския закон 
оценка на непаричната вноска, както и предложение за промени в устава на 
дружеството. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата. Няма мнения. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 8, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
19. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 51, ал. 2 и чл. 51а, ал. 3 от 
Закона за общинската собственост, чл. 163 и сл. от Търговския закон и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17022843ВН/22.11.2017г., Общински съвет – Варна взема следното 
решение: 
1. УЧРЕДЯВА еднолично акционерно дружество, изцяло с общинско 
имущество, с наименование „Индустриално-технологичен парк Варна“, 
със седалище гр. Варна и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Съборни“ 
№ 19 А, с предмет на дейност: Изграждане, управление и развитие на 
индустриални зони, отдаване под наем и/или продажба на дълготрайни 
активи, общо управление на зоната с цел получаване на печалба от 
предоставените обслужващи дейности, консултантска, комисионна, 
рекламна, маркетингова дейност, представителство и посредничество, 
както и всякаква друга производствена и търговска дейност, за които няма 
изрична законова забрана. 
2. ВНАСЯ като непарична вноска в капитала на дружеството следния 
недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 10135.5501.248 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и едно.двеста четиридесет 
и осем) с площ 41 680 (четиридесет и една хиляди шестстотин и осемдесет) 
кв.м. по данни от акт за общинска собственост, а съгласно скица с рег.№ 
15-479501-02.10.2017 г., издадена от СГКК – гр. Варна – 41 676 
(четиридесет и една хиляди шестстотин седемдесет и шест) кв.м., находящ 
се в гр. Варна, Южна промишлена зона; Трайно предназначение на 
територията: урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване 
(до 10 м.), съгласно одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД 
на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Аспарухово“ 
– предмет на АОС № 5601/26.03.2009 г., вписан в Службата по вписвания – 
гр. Варна на 31.03.2009 г., акт № 21, том ХV, рег.№ 5441, дело № 3029.  

Граници на ПИ с идентификатор 10135.5501.248: ПИ 10135.5200.1, ПИ 
10135.5501.39, ПИ 10135.5501.286, ПИ 10135.5501.185, ПИ 10135.5501.45, 
ПИ 10135.5501.249, ПИ 10135.5501.123 и ПИ 10135.5501.47. 
3. ДАВА СЪГЛАСИЕ с оценката на непаричната вноска в размер на 2 
232 150 лв. (два милиона двеста тридесет и две хиляди сто и петдесет 



лева), констатирана в заключение на вещи лица, определени на основание 
чл. 72, ал. 2 от Търговския закон от Агенцията по вписвания – Службата по 
вписвания – Варна, с акт за назначаване № 20171005150349/09.10.2017 г. 
4. КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 2 332 150 лв. (два 
милиона триста тридесет и две хиляди сто и петдесет лева), 
представляващи: 
4.1. Парична вноска на Община Варна в размер на 100 000 лв. (сто 
хиляди лева); 
4.2. Непарична вноска на Община Варна в размер на 2 232 150 лв. (два 
милиона двеста тридесет и две хиляди сто и петдесет лева). 
Капиталът на дружеството е разпределен в 2 332 150 (два милиона триста 
тридесет и две хиляди сто и петдесет) поименни акции, всяка една с 
номинална стойност 1,00 (един) лев. 
5. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК на капитала е Община Варна с ИН по 
ЗДДС BG000093442, ЕИК по БУЛСТАТ 000093442, със седалище и адрес 
за управление: гр. Варна – 9000, бул. „Осми Приморски полк“ № 43, 
представлявана от Иван Николаев Портних. 
6. УПРАВЛЕНИЕТО се осъществява от органите на дружеството: 
Едноличен собственик на капитала и Съвета на директорите. 
7. УТВЪРЖДАВА/ПРИЕМА Устав на „Индустриално-технологичен 
парк Варна“ ЕАД – Приложение № 1 към настоящото решение. 
8. ИЗБИРА за членове на Съвет на директорите:  

8.1. Живко Петков Калев. 
8.2. Йордан Александров Павлов. 
8.3. Надежда Йотова Добрева. 

9. ОПРЕДЕЛЯ гаранция за управление на членовете на Съвета на 
директорите, равняваща се на стойността на 3 (три)-месечно брутно 
възнаграждение, определено в размер на три минимални работни заплати, 
установени за страната за съответната година, определени с постановление 
на Министерски съвет. 
10. ЗАДЪЛЖАВА Съвета на директорите да предприеме действия по 
вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания. Разноските по учредяване на дружеството да се поемат изцяло 
от Едноличния собственик на капитала. 
11. ДАВА МАНДАТ на Съвета на директорите да впише Дружеството в 
Търговския регистър, след което да отправи покана до „Национална 
компания индустриални зони“ ЕАД за акционер в новоучреденото 
дружество в изпълнение на подписания Меморандум за сътрудничество, 
както и да свика Общо събрание за увеличаване на капитала на 
дружеството. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, с оглед защита на важни обществени интереси. 

 



Като ще отбележа, че уставът беше разгледан, внесени корекции и 
одобрен от комисия „Правна“. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря! Заявка за изказване от Борислав Гуцанов, заповядайте. 

Заповядайте, г-н Пейчев. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, 

уважаеми съграждани! Направеното предложение е част от политиките в 
икономическата област на ръководството на Общината за създаване на 
предпоставки за привличане на нови инвестиции – национални и 
чуждестранни. За провеждане на действия свързани с подобряване на 
инфраструктурата, за да може да бъдат предоставени терени, съоръжения, 
включваща инфраструктура на компаниите, които имат желание да 
инвестират в нашия град и то определено, в сферата на модерни, нови 
технологии, високотехнологични производства. Искам да се спра много 
накратко, от какво произтича това предложение и да кажа, че то всъщност 
ще управлява този процес, за който Ви казах.  

В началото на 2017 г. администрацията на Община Варна, 
представена от кмета Иван Портних подписа два меморандума. Първият е 
за създаване на зона за иновации и развитие между общините Варна, 
Аксаково, Девня, Белослав и подпис на областния управител има под този 
меморандум. Вторият е с намерение за създаване и функциониране на 
индустриален-технологичен парк Варна от страна на Община Варна, 
Министерство на икономиката, представлявано от националната компания 
„Индустриални зони“ със 100% държавен капитал и транзитна търговска 
зона с 46% участие на националната компания „Индустриални зони“, т.е. 
46% държавен капитал в транзитна зона. Подписаните меморандуми бяха и 
основание за начало на работата за структуриране на организационната 
единица, която да продължи реализацията на идеята. В тази връзка е 
представеното пред вас предложение на администрацията за 
структуриране на дружеството със 100% капиталова собственост на 
Община Варна. Поставените цели: Първо, повишаване на жизнения 
стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на 
условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на 
устойчив ръст. Втора, изграждане на инфраструктурни мрежи, 
осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката, качествена и 
здравословна околна среда. Трето, повишаване на конкурентоспособността 
на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, 
насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и 
повишаване на ресурсната ефективност. Не по-маловажни са и 
намеренията за преструктурирането на икономиката на общината. В 
момента структурата на икономиката, аз по време на комисия казах, е 2% 
селско стопанство, 29% индустрия, 69% услуги. Това е икономика, която 



не е най-добрата по отношение на осигуряване устойчив ръст на 
икономиката и устойчив брутен вътрешен продукт, затова и нашето 
намерение е да работим за повишаване ръста на индустрията в структурата 
на икономиката на Варна. Следващата задача, това е продължаване 
развитието на приоритетните сектори на икономиката на Варна, а това са 
туризъм, морска индустрия и IT сектора, като там сме насочени към 
развитие на високотехнологични производства и аутсорсинг индустрията. 
Това е всъщност добрата симбиоза, която се получава или синергия между 
туризъм, високи технологии и морска индустрия, които са и важните 
сектори за развитие на нашата икономика, съхраняващи добри екологични 
показатели. Те ни насочват, разбира се и към привличане на национални и 
чуждестранни инвестиции. Кои са благоприятстващите фактори? Само ще 
ги маркирам. Варна е с изключително важно стратегическо положение и 
значение за региона и за цялата страна. Като казвам региона, имам предвид 
не само региона в България, на Балканския полуостров, Близък изток и в 
целия регион на югоизточна Европа, имам предвид. Пристанище Варна, 
най-голямото пристанище на България, през което се формира и най-
големия товарооборот на стоки и товари. Варна е важен транспортен възел: 
4 вида транспорт, магистрала „Хемус“, бъдещо изграждане на магистрала 
„Черно море“, втори мост над езерото с цел извеждане на трафика, на 
транзитния трафик от север на юг. Черно море е естествен, важен фактор 
за развитието на търговско-икономическото сътрудничество с 
прилежащите се пределни страни в развитието на туризма, на морски 
транспортни връзки и индустрията, която може да бъде съсредоточена в 
района. ЖП връзката Варна-Русе, осигуряваща транспортния коридор 
Дунав - Черно море - изток и връзката с Централна и Западна Европа чрез 
изграждане на двойна електрифицирана, роботизирана, скоростна линия 
като алтернатива на пристанище Констанца и канала Констанца - Черна 
вода. Тук не бива да пропускаме и възможностите, които ни се предоставят 
с фериботния комплекс за развитие на направлението Кавказки страни, 
Централна Азия или да се включим изключително активно и в един голям 
проект „Един пояс - един път“. Индиректните показатели, които доказват 
развитието на нашия град са и активните инвестиции в нискотарифните 
авиокомпании, развитието на строителния сектор, ниското ниво на 
безработица, силния туристически сезон в последните години. Също така 
изключително важен елемент е, Варна като развит образователен център. 
Ние сме един от градовете, който подготвя най-много високообразовани 
специалисти, които могат да бъдат включени веднага в икономиката на 
нашия град. Разполагаме с 6 университета, 3 колежа, 4 научно-
изследователски института. Всяка година завършват около 10 000 
студенти, 35% от населението ни е с висше образование. Добри 
инвестиционни преимущества. Транспортен възел сме. Ниски данъци – 
10% корпоративен данък и 10% плосък данък за физическите лица, ниска 
административна тежест на бизнеса, ниска инфлация, фискална сигурност, 
твърд курс на лева, добри условия за кредитиране, данъчно облекчение за 



инвеститори – клас А и клас Б, сигурността на страната също така се 
допълнително подпомага и от това, че сме членове на ЕС и НАТО.  
Привличане на инвестиции в индустриалното производство, IT 
технологиите, аутсорсинг индустрията и не на последно място насочване 
към ползване възможностите на новата индустрия 4.0 или иновации и 
роботизиране на процесите, дигитализация, 3D сканиране, осигуряване на 
съответстващо образование. Тук мога да развивам още тези по отношение 
на благоприятстващите фактори, но мисля че предостатъчно изброихме. 
Очакваните резултати: ускоряване и увеличаване на икономическият ръст 
на региона, повишаване на конкурентоспособността, технологично 
обновление, подпомагане развитието на научно-изследователската 
дейност, създаване на привлекателна бизнес среда и подкрепа развитието 
на малкия и средния бизнес, снижаване нивото на безработица чрез 
взаимодействие с публичните власти и администрацията, бизнеса, 
образователните институции и гражданското общество в региона. Мисля, 
че посочените аргументи са достатъчно основание да стартираме тази 
процедура по горепосочения проект, за реализиране на меморандума, за 
създаване на АД със 100% общински капитал, с апортна вноска на терен, 
намиращ се в островната зона на община Варна.  

Следващата стъпка след създаване на дружеството това е включване 
на националната компания „Индустриални зони“ с парична вноска, 
съответстваща на нашата апортна вноска и получаване на 50% акции на 
държавата и на Общината. Само с възможностите на общинския бюджет 
не е възможно да се справим с тази амбициозна задача за 
индустриализация на зоната и подобряване на инфраструктурата, 
изграждане на устойчива и нарастваща икономика. Само с комплексен 
подход може да се стигне до този необходим ефект, а това са обединените 
усилия на Общината, на държавата и частния капитал, за да получим този 
ефект. Като казвам частния капитал, имам предвид, че той инвестирайки в 
зоната, ръководството на зоната ще инвестира, реинвестира получените 
средства в обновяване на инфраструктурата.  

Друга важна особеност, която трябва да подчертаем, че за всеки 
терен, който ще се апортира ще бъде изготвен ПУП. Ако е необходимо 
смяна на предназначението то ще бъде извършвано съгласно нормативните 
документи, а това е т. 134, ал. 3 от ЗУТ.  

Няколко думи за острова искам да кажа, ако някой не е запознат. 
Познат като „южна промишлена зона“, обща площ 170 хектара, от тях 
общинска собственост 25 хектара. Останалото е разпределено между 
държавата, частни физически и юридически лица, като държавата има 
около 50 хектара. Този проект, искам да посоча също така, че е отворен. 
Той предполага развитие и разширяване. Общината ще продължи да 
развива своето участие чрез предоставяне на терени поетапно, при поява 
на нови инвеститори и необходимост от разширяване на зоната. За участие 
в индустриално-технологичния парк ще бъдат поканени и ще бъде 
проведена процедура за участие и на други субекти юридически лица. Това 



е „Транзитна търговска зона“. Ще бъде поканена, разбира се „Зона Варна-
Запад“, това е индустриалната зона, която се намира в Суворово. 
Постепенно могат да бъдат приобщени терени в района на Тополи, 
съседни общини, с цел използване възможностите им залегнали в техните 
планове, т.е. в техните общи планове за развитие, интегрираните планове 
за възстановяване и градско развитие. Обединяването на усилията и на 
други общини заедно с Варна, за развитие на подобен проект, ще бъде 
много по-мащабно, по-ускорено, по-динамично развитие на зоната и ще 
имаме възможност за привличане на повече инвеститори за повишаване на 
конкурентоспособността и осигуряване на целогодишна трудова заетост. 
Реализацията на транспортен възел Игнатиево, също ще … който е 
планиран, между впрочем за следващата година да бъде осъществен да 
започне строителство, но той ще подпомогне това, за което преди малко 
казах, извеждане на транзитния трафик по направление от магистрала 
„Хемус“ през втори мост към магистрала „Черно море“, което е също 
важна стъпка за развитие на тази територия. С обединени усилия, 
създавайки едно общо портфолио ще имаме възможност да рекламираме 
възможностите на зоната на специализирани инвестиционни форуми. Това 
ще бъде място, в което ще бъдат съсредоточени работата, както на 
общините, така и на висшите учебни заведения, на бизнеса, на научно-
изследователските институти. Ще се даде възможност за подготовка на 
документи за директно финансиране по проекти по различни оперативни 
програми, ще се предоставят различни услуги на инвеститорите, а именно 
предоставяне на терени на активи и съоръжения, на подвключващата 
инфраструктура – електричество, вода, природен газ, комуникации и т.н. 
Само с ускорено развитие на икономиката на Варна и региона и 
осигуряването на високотехнологични производства с висока принадена 
стойност ще се даде възможност на града и на региона да бъдат осигурени 
високи темпове за развитие във всички сфери на обществения живот, висок 
икономически ръст, добра жизнена среда за гражданите и гостите на 
Варна. Тук искам само да маркирам, че не бива да бягаме от идеята и от 
възможността да развием Варна като цялостна агломерация, защото 
възможностите, които са създадени за развитие на туризма в тази част от 
… на север от Варна и на запад от Варна за развитие на промишления 
сектор на индустриалната зона и въобще на индустрията, може да ни даде 
много добра възможност за обединяване на усилията и на съседните 
общини. Една агломерация Девня, Балчик през Варна въобще не е 
невъзможна да се случи, особено ако тя бъде осигурена и с една 
високоскоростна градска железница за бърза транспортна връзка. Това е 
реално осъществимо, стига да има достатъчно активни действия и 
последователна политика, за да се случат тези неща. Девня, примерно 
казвам, Аксаково, летище Варна, Морска гара, „Константин и Елена“, 
„Златни пясъци“, Кранево, Албена, Балчик е напълно осъществима тази 
идея. Благодаря Ви за вниманието. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на господин Пейчев. Господин Гуцанов, заповядайте. 

След което Костадин Костадинов, след което Христо Атанасов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин 

заместник-кмет, колеги, с тази доста странна и разбъркана преди малко 
встъпителна реч и слово на заместник-кмета по икономика ще се помъча 
няколко неща да коментирам пред Вас.  

Ще започна оттам откъдето завърших изказването си в комисията по 
„Собственост и стопанство“, че пътят към ада е постлан с трупове на хора 
с добри намерения. Щях да повярвам напълно на това, което преди малко 
господин заместник-кметът говореше, конкретно за зоната, т.като другите 
неща не искам в момента да влизаме в тяхното обсъждане. Ако бяхме 
направили нещо много елементарно, първо има ли бизнес план, има ли 
бизнес планиране, когато се прави такова общинско дружество? Веднага 
искам да избързам и да кажа, че никой от БСП няма против създаване на 
такова дружество, напротив. Да не остане някой с погрешно впечатление, 
че не искаме да има индустриална зона. Няма такова нещо. Къде е този 
бизнес план? Има ли анализ кои са тези фирми, които ще влязат там? Има 
ли водени с някой разговори? Това най-подходящото място ли е? Ако ли 
да, защо? Каква е комуникацията? Аз ще се спра на тази тема. На следващо 
място, щом сме толкова добронамерени и искаме да го създадем, в което 
пак казвам трябва да бъде създадена такава индустриална зона, защо 41 дка 
се оценяват на 2 200 000 лв.? Нали няма наивници тук? Една елементарна 
справка колко струва кв.м. на зоната – между 110 и 140 евро на квадратен 
метър. Дели се просто това, което се предлага 2 млн. и 200 хиляди и се 
получава около 27евро/кв.м., т.е. около 4 пъти и половина, пет пъти по-
малко от най-ниската цена, за която говорим. На следващо място, 
следващата стъпка, за която се говори явно на този етап е влизането на 
държавата, което е много добре, с 50%. Само че, ако тази оценка е реалната 
оценка, не говорим за нещо по-различно, ако някой от нас е собственик на 
тези 41 дка няма ли да иска тази цена да бъде максималната, след като е 
ясно, че следващата стъпка е влизане на друг съдружник и този друг 
съдружник в дадения случай е държавата, което е много добре. Но едно е 
държавата да влезе с 8 или 10 млн. в това дружество,  друго е да влезе с 2 
милиона и 200 хиляди. С 2 милиона и 200 хиляди каква инфраструктура ще 
се оправи в зоната, уважаеми колеги? Колко метра асфалт на цените, на 
които се работи във Варна за асфалтиране? А не е само асфалт. Други са 
комуникациите, други са нещата. Има подадени към госпожа Крикорян 
още 2 терена – за 33 дка и за 34 дка, те са оценени също на подобни цени. 
Още един въпрос. Само на 500 метра от този терен има няколко терминала 
– зърненият терминал, който се изгради, в момента е основния, през който 
минава зърното…обработеното, не говоря за това, което се товари на 
дълбоководните места, меласата и за горива. Тогава цената, нали всички 



разбираме, че е много по-висока от 140 евро на квадратен метър. Ако 
малко се вложи… На следващо място. Т.като Вие много говорихте, 
господин Пейчев, много малко отклонение правя, защото не искам да 
влизаме в политически дебат, а само експертно за това, за което в момента 
заседава Общинския съвет, но т.като Вашата интродукция беше много 
обща, ще Ви кажа следното нещо: след като искаме да привлечем коридор 
7, коридор 8, трасета; след като искаме да бъдем реална конкуренция на 
Констанца, с което нямаме никакво разминаване, след като искаме да 
вдигнем тези 29% от икономическата рамка, да не са само 29% индустрия, 
а да бъде много повече… в интерес на истината допускате малка грешка - 
тези 29% са за цяла Варненска област, а не за Варна град. За Варна град е 
много по-малко, за жалост, но принципа по който Вие го разсъждавате е 
абсолютно верен…не са мои разсъждения, а това е статистика… да… това 
са официалните данни, защото тук се включват предприятията в Девня и 
Вие го знаете много добре, за което нямаме разминаване, че трябва да се 
вдигнат тези 29%. Тогава …и т.като говорихме за втори мост, който е 
заложен в ОУП на Варна, един много прост въпрос: защо от 2010 г. на 
няколко пъти се спира интермодалния терминал на Варна? Да се докара до 
положение, до което в момента да е под въпрос трябва или не трябва той 
да бъде разработван, защото това вече действително дава тласък на 
няколко икономики, на няколко индустрии. И за да отговоря 
предварително, защото на много пъти каза ..“Защо Вие когато бяхте на 
власт не го направихте?“ искам да Ви кажа уважаеми колеги, че БСП е 
управлявала Община Варна и конкретно Общинския съвет около 5 години 
и половина; до 31.03.2010 г., когато с полицейска акция се взе 
управлението на Варна… не е внушения…7 години и половина вече 
Община Варна се управлява от ПП „ГЕРБ“, т.е. доста по-дълъг период 
отколкото БСП, за да сложим точка най-накрая на всички тези спекулации. 
От друга страна, аз се радвам когато има приемственост. И вчера го казах, 
когато се приемаше актуализацията на бюджета и сега го казвам, когато се 
говори за общи проекти и смятам, че така трябва да бъде. С никой не 
започва света и с никой не свършва света. Варна е създадена преди 
няколко хилядолетия и ще я има и след още няколко хилядолетия, 
независимо кой ще управлява. Затова, ако искаме наистина да развием 
икономиката и индустрията, защо се спира няколко пъти този проект? 
Знаете от кого и как се спира. Защо се изтърваха средствата, които бяха по 
японското финансиране? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Отклонявате се от темата, господин Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Отклоних се от темата, господин председател, защото господин 

заместник-кметът говори по тази тема и казах, че ще направя едно много 
малко отклонение. Няма да влизам по нищо останало… 



Тодор БАЛАБАНОВ 
А, това последното вече беше много точно. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Защото когато някой друг го прави, реципрочно има право и 

следващият да говори по този начин. Иначе не бих се отклонил. От тук 
нататък аз Ви моля за следното нещо: да се направи нормална оценка на 
земята, такава каквато трябва да бъде и наистина да се гласува това 
дружество, като се знае и кои са следващите му стъпки. Само с държавата 
ли ще участваме? Ще има и следваща стъпка ли? Да се представи целия 
проект за развитието на индустриалната зона, защото Варна действително 
има нужда от такова нещо, но да се направи по нормален начин, а не още в 
зародиша си всички да сме с ясното съмнение, че нещо не е както трябва. 
Нека да не тръгваме по този път с фалстарт. Мисля, че съвсем елементарно 
и съвсем ясно това, което го говоря. Ако по-нататък има други въпроси и 
изказвания, запазвам си правото отново да взема отношение. Аз ви моля, 
колеги наистина да създадем това дружество, но с ясни правила; с ясна 
оценка на земята, а не предварително да оценяваме нещо, което е в пъти 
по-високо от това, което искате Вие да приемете. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря, господин Гуцанов. Реплика от Марица Гърдева и 

реплика от Станислав Иванов, след което ще дам думата за следващи 
изказвания. Репликите са първи. Репликите са към господин Гуцанов, след 
това ще дам на Вас думата, след това ще дам и на колегата Атанасов или 
той не иска вече… 

 
Марица ГЪРДЕВА 
Аз ще бъда максимално кратка в репликата. Много се радвам, че 

господин Гуцанов подкрепя изграждането на зоната, но понеже БСП се 
славят с много слаба политическа памет и много слаба памет по принцип, 
ще Ви припомня, господин Гуцанов, че през 2005 г. за създаването на 
дружеството „Спартак“ 53 дка с 3 000 кв.м. застроена площ плюс един 
стадион са апортирани за 3,2 млн.лв. Така… Ще Ви припомня още нещо, 
Вие ще кажете дали БСП има нещо общо там или няма нещо общо там, 
обаче „Търговски дом“ АД – 4 дка в центъра на Варна, онази дупка дето 
ние трябва да я оправяме – 30 000 деноминирани лв. в центъра на Варна. 
Тези цени също не са ми много реални. И в същото време тук говорим за 
един терен, който в момента си е сметище, който ще се оправи и 
благодарение на който във Варна ще има нови инвестиции и работни места 
и това са 41 дка за 2 милиона и 200  хиляди лв. по оценка на независими и 
назначени оценители, както е по закон. Аз съм до тук. 

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Господин Иванов… след това ще дам възможност 

направо двете изказвания. Дуплика. 
 
Станислав ИВАНОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-

кмет, уважаеми колеги, съграждани, ще започна с бизнес плана. Нормално 
е… между другото тук господин Пейчев направи нещо подобно, като 
коментира към къде ще бъде насочена именно развитието на тази 
индустриална зона. Няма как да са водени разговори, а и да са водени, 
няма как в момента да влязат в такъв план, т.като нямаме нищо създадено. 
Т.е. да сложим ние каруцата пред коня и да кажем предварително кой ще 
дойде да инвестира там. Няма как на един предварителен етап в момента 
да се даде такъв отговор и, само така да вметна, там където е насочено 
усилието за аутсорсинга ще направя коментар: „капиталът е като водата, 
той търси най-малкото съпротивление“. Ако има създадена среда, която 
ние в момента сме в началото, ако има създадени терени с комуникация, 
където аутсоринга ще дойде и ще изгради на чисто новото предприятие без 
да инвестира в закупуване на земя, във всички дълги процедури по 
отношение на комуникационните дружества, той ще дойде, повярвайте ми. 
И наистина съм съгласен тук с Вас за първи път, че е добре да се създаден 
именно едно такова предприятие, което ще облекчи бизнеса, ще създаде 
среда и това е работата на Общината и на държавата – да създава среда за 
бизнеса. По отношение на оценката 2005 г., господин Гуцанов, създавате 
едно дружество „СК Варна“, където апортирате 150 дка с 10 000 РЗП, 
сгради за сумата от 12 млн. Това по Ваше време. 150 дка. Вътре в тези 150 
дка. влизат два стадиона, две спортни зали, паркинги. Това по кое време 
става, господин Гуцанов? И не тук да демагогствате и да обвинявате 
колегите, че по наше време са се случвали небивали неща. Точно по Ваше 
време, господин Гуцанов и тук Вие трябва да давате отговор, а не ние. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Дуплика. Господин Гуцанов, заповядайте. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Аз благодаря за дежурните говорители. Сега, първо: за „дупката“, 

госпожо Гърдева съм бил курсант във ВВМУ, когато е започвала цялата 
процедура по „дупката“, така че… приемственост в партията столетница… 
тогава, може би и ГЕРБ сте излезли от партията столетница. Така че аз не 
мога да отговарям за всички неща, които са ставали в общината, но все пак 
се радвам, че по този начин ме приемате и че всички неща, които са се 
случили в общината, независимо през кой период, са свързани по някакъв 
начин с мен. Относно „Спартак“ и стадион „Гагарин“, вижте това са 
предложения на кмета на общината - и едното, и другото. Същият този 



кмет, който последния мандат беше Ваш кмет. Така че, много Ви моля, 
нека не по този начин да коментирате предложения. На следващо място, 
дали в момента съществува отбора "Черно море“ и дали феновете на 
„Черно море“ са доволни от ФК „Черно море“. Дали когато стане стадиона, 
дай Боже, да се случи както е по план, ако не се лъжа след около 2 
години…Вашият Карбов е Вашият представител, нали така и на 
Общинския съвет…той ще го потвърди….нашият… извинявайте…, той ще 
каже най-добре и дали тогава по този начин ще говорите, господин 
Иванов? Когато стане стадионът. Така че, нека когато се случи всичко със 
стадиона и виждате … не е разписано от мен… в груба грешка сте… по 
това време аз съм бил общински съветник, нито председател на 
Общинския съвет, господин Иванов, а пък…. не, не колега… не съм аз 
председател… Така, че аз пак Ви казвам, благодаря Ви за това, че толкова 
много вдигате моята роля. Благодарен съм Ви за това нещо. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Е, господин Костадинов, ще има време за Вас, ако искате, 

заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз съм силно притеснен, уважаеми колеги. Тук се говори против 

Правителството, а това мен ме вкарва в дълбок смут, душевен. Първо, 
преди около две седмици имаше едно много сериозно, галямо, 
фундаментално интервю на вицепремиера Томислав Дончев, в което той 
обясни, че в България има свръхконцентрация на индустриализирани 
райони, които трябва да започнат постепенно да развиват различен тип 
икономика и да диверсифицират заетостта  в тези региони. Това той 
повтори в голяма среща с избиратели в Габрово, може би миналата 
седмица беше или по-миналата и аз вече не мога да си спомня, на която 
присъстваха експерти от стопанска камара и на която той повтори своята 
теза, давайки за пример конкретно Габровския регион. За мен беше голяма 
изненада да науча, че там 55% процента все още били….от икономиката на 
областта е … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…индустрия. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
… точно така, от индустрията, което за господин Дончев – 

вицепремиер в правителството е много лошо, защото видите ли това нещо 
било неконкурентно поради простата причина, че нашата индустрия не 
можела да издържи конкуренцията на нашите страни-партньори от ЕС и от 
близките държави. Който не вярва може да види интервюто в сп. 
„Аспекто“, последният брой, Томислав Дончев е на първа страница. На 
следващо място, миналата година имаше среща в Белград между, от една 



страна Китайската Народна Република, от друга страна държавни и 
правителствени ръководители на държавите от Югоизточна Европа, като 
тук влизаха както страни от ЕС, т.е. България, Гърция и Румъния, така и 
всички останали, които не са все още в Съюза. България не изпрати свой 
представител на ниво министър-председател, не изпрати вицепремиер, т.е. 
заместник-министър-председател, не изпрати министър; изпрати 
заместник-министър. Идеята на тази среща беше да се координира 
участието на всяка една от тези държави в завършващия етап на проекта, 
който беше споменат в дългото пространно и доста разхвърляно изказване 
на господин Пейчев, „Един пояс – един път“, който наистина е, може би 
най-фундаменталният икономически проект на 21 в. в Евразия. И сега, ако 
трябва да продължим по същество, всичко което беше казано е много 
точно и много вярно от страна на господин Пейчев, само че е 
изключително закъсняло. Вече 28 години на нас ни се обяснява и  както 
виждаме, аз не случайно го казах в самото начало във встъплението си, че 
продължава да ни се обяснява, че в България, видите ли, имало прекалено 
много индустрия. Истината е точно обратната. Индустрията ни беше убита 
и продължава да се умъртвява, бавно. И такива ходове, които сега в 
момента тук коментираме, макар и закъснели, са полезни. Друг е въпросът, 
че аз не чух никъде във всичко това, което беше казано, което пак 
повтарям беше доста разхвърляно, доста хаотично, изпълнено с добри 
пожелания и с констатации и нищо конкретно не чух като стратегия, но все 
пак един много важен въпрос – плановете винаги трябва да имат срокове. 
Иначе не са планове, а са общи приказки. Аз не чух срок. Никакъв. Дори и 
пожелателен да е. Дори да е плюс-минус една година, две години. Тук 
говорим за стратегия, нали. Варна не е построена за един ден . И всички 
тези икономически големи зони, които някога бяха промишлени, сега са 
едни логистични центрове, защото във Варна промишленост, като 
изключим една фирма, да не споменавам тук имена, няма. Всичко останало 
просто е логистика и търговия и складове на едро. Всичко това нещо също 
не е направено за един ден, така че аз искам да разбера сроковете. На 
следващо място, нека да не се разхвърляме и да говорим такива 
бомбастични неща за агломерации, Девня, пък Варна през Аксаково, 
Балчик… Уважаеми колеги, нашата държава е в много тежка демографска 
катастрофа. Ние намаляваме като население. За съжаление, дори  и нашият 
град намалява. за първи път от турското робство насам. Последните 2 
години населението на Варна намалява, за съжаление. С малко, но 
намалява. И всички тези неща, които бяха изнесени – 6 университета… 
шестият университет има няколко стотин студенти и той беше до скоро в 
Добрич и една голяма част от неговата дейност продължава да се развива 
все още в Добрич. Хайде да не си приписваме чужди заслуги. Всичкото 
това нещо иде да ни покаже, че ние няма как да разчитаме, че ще се 
разширяваме, по-скоро трябва да видим как да спрем процеса на свиване и 
да не разсъждаваме в такива грандомански и мегаломански проекти, които 
дори и комунистическият режим не е успял да направи, защото именно 



това беше една от идеите – да се създаде една такава голяма агломерация. 
Затова беше и проектът „Варна запад“, който не е довършен, между 
другото. Тук има специалисти в залата, които ще го потвърдят. Той не е 
довършен и едва ли някога ще се довърши. Не знам дали и на 50% е 
направен, а ние говорим за втори мост, за това, за онова и т.н. Какъв втори 
мост? Аз, ако така продължават нещата, мога да Ви направя една много 
проста и груба статистика, че намалявайки с по 1000 души на година след 
10 години във Варна ще има 10 000 души по-малко. … А-а-а-а, в смисъл 
повече от 10 000 души… дано да не е така. Това вече са екстраполации. 
Никой не може да каже. Тук можем да правим някакви хипотетични 
предсказания. Дано да не са верни. Дано да не са верни, но Варна расте 
заради механичен прираст, механичен прираст само, че той не е постоянен. 
Тук не идват хора, които да живеят за постоянно. Те идват, купуват си 
апартамент, да кажем с някаква спекулативна цел и след това се изнасят 
извън България, за съжаление. И всичкото това нещо иде да покаже, че 
тази мярка наистина е полезна и аз я подкрепям, но не виждам… някак си 
струва ми се по-скоро някакъв, ей такъв … как да кажа… моментен ход, 
някакъв ПР, някакво избухване, защото наистина противоречи и на 
сигналите, които идват от централното ни Правителство, защото 
действително по проекта „Един пояс – един път“ България каза 
индиректно, че не е заинтригувана от участие там. Както виждаме 
напоследък нас ни заобикалят всички основни артерии и паническите 
опити да се създаде някакъв газов хъб „Балкан“ тук във Варна, които няма 
да бъдат доведени до успешен край, само и единствено показва, че ние 
спазвайки чужди политически и геополитически интереси не спазваме 
нашия си, и не го търсим, и не го защитаваме. Така, все пак искам 
наистина да чуя, ако говорим вече сериозно, защото ние сме подготвени 
тук по темата, разговорът не е политически. Тук няма хора, които са на две 
мнения, според мен. Всички искаме Варна да се развива. Въпросът е как. И 
въпросът е с какви срокове, с какви темпове. Въпросът, който беше 
поставен за цената. Може да се връщат на 2005 година някои, може да се 
връщат и на 1955, няма значение. Въпросът е да видим какво се случва 
занапред, в момента. Защото зависи от нас. Така че сроковете, господин 
Пейчев. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на господин Костадинов. Ще имаме възможност после на 

господин Пейчев. Нека да чуем другите изказвания, ако има и други 
въпроси ще Ви дам възможност да отговорите. Господин Атанасов, дойде 
Вашия час, /в кавички, разбира се/. 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми 

господин Пейчев, няма да се спирам на геополитически и политически 
аспекти на това. Съгласен съм, че не можеш да правиш планове за 



бъдещето без да погледнеш в миналото. Аз ще се спра само конкретно 
върху проекта и пак по отношение на това, че е свързан със срокове. 
Конкретно да се случат всички тези неща има две стъпки, освен 
създаването на това търговско дружество е промяната на ОУП по 
отношение на териториите, които засягат и ПУП-а. И това ще даде основа 
от тук нататък за всичко това, което си говорихме, което господин Пейчев 
каза, разбира се в по-широк план. Та по отношение на сроковете, дори тук 
се обзаложихме с господин Карбов. Аз казах, че абсолютно възможно е в 
рамките на до 2 години да минат тези процедури. Говорим за промяната на 
ОУП и ПУП-овете и наистина, ако това нещо се случи, защото това е 
проект, който наистина е дългосрочен и засяга един аспект, който ще 
бъде… той не е дългосрочен, а е краткосрочен, защото приемаме 
икономически стандарти между 10 и 15 години, та в тези срокове, ако това 
се случи по отношение на самата… за започването на изграждането на 
инфраструктурата, значи всичко това, което си говорихме до сега е 
реализуемо и това ще се случи и затова тук е ролята на администрацията; 
на втория етап, разбира се и с помощта на държавата, този проект да 
стартира много правилно и за да се изпълнят тези мероприятия в рамките 
на 2 години, за да може оттук нататък проектът да има развитие. И ако 
това е реалистичен план, мисля че можете да го кажете, че това може да се 
случи по отношение на промяната на предназначението, т.е. промяната на 
ПУП-а в тази му част, на ОУП в тази част и ПУП-а. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Атанасов. Госпожо Гърдева, изказване ли 

направихте? Господин Чапаров, заповядайте. Господин Малев, след това и 
Кирил Георгиев…а, Вие се наговорихте и той каза всичко вместо 
теб…благодарете му на Костадинов за това. Господин Чапаров, 
заповядайте. 

 
Божидар ЧАПАРОВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моето мнение 

относно създаването на такава зона го споделих на две комисии, които 
имаше. На ПК „Собственост и стопанство“ … не мислех да взимам думата, 
но се оказа, че всички разбират много от икономика, от пристанища и аз, 
провокиран от това, като доцент по икономика и бивш директор на 
Пристанището, ще кажа всъщност няколко думи. При стартирането на 
всеки един проект, колеги, задължително трябва да имаме планиране на 
обхвата, трябва да имаме планиране на ресурсите, планиране на 
качеството, планиране на комуникациите. Най-вече трябва да имаме 
планиране на финансовия ресурс. Трябва да имаме планиране и оценка на 
риска. Такова нещо аз не видях. Затова ще си позволя да предложа нещо 
по-смело. Да се обмисли възможността да се гласува мандат на вносителя 
за стартиране на преговори за закупуване на 100% от собствеността на 
„Транзитна зона“ АД. С това постигаме едновременно две неща. Първо, 



придобиваме собственост върху предприятие, което е работещо, което има 
необходимото ноу-хау и на второ място, ще спестим неудобството на 
администрацията след известно време да се чуди как да мотивира едно 
такова решение и да ни го предложи. Още  нещо бих си позволил да 
предложа, когато се оценява евентуално това дружество да бъдат ползвани 
същите оценители, които са оценили тези 41 дка на 2 млн. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Чапаров. Екстравагантно предложение. Доктор 

Станев, след което ще дам думата и на господин Пейчев. Извинявам се. Ще 
дам думата на доктор Станев, Николай Малев, след това Димитър Колев. 

 
Янко СТАНЕВ 
Уважаеми господин председател, колеги, аз съм провокиран от 

тежките познания по икономика, които чух и се чувствам непълноценен 
вече в тази посока, защото на тези сесии съм свикнал да слушам 
недостатъчна експертиза поради това, че ние сме политически орган, а не 
експертен, но вече ми минава малко горницата. Така, два проблема има 
при решаването на този въпрос. Първият е проблемът с оценката на 
земите. Аз имам теза, че цената зависи от целта – за нас, като Общински 
съвет, правим собствено дружество, в което вкарваме собствени земи и 
нямам …да, аз съгласен, че там има земи по 140, 160, 180 евро/квадрата, но 
за мен начинът, по който създаваме дружеството и тези перспективи, които 
са след това, определят цената. Затова това е мое лично мнение, това е 
било мое кредо през всичките години тук, затова не съм се притеснявал, че 
едно училище е струвало 4,5 млн. и са ми разправяли, че един милион ще 
откраднат, защото училището стана и не знам дали някой е откраднал 1 
млн. или не, ама училището работи и там са учениците. И за Варна това е 
идеята. Т.е. моя … изходната ми материя е да се случват нещата във Варна, 
а не непрекъснато да бъдат отбивани без нови предложения. Това е 
първата част за цената. Тя е важна, защото тя е фундаментална по 
отношение на чувствата на хората за някаква бъдеща измама. Втората част, 
обаче е истинската част, която много ме подразни, това е липсата на 
цялостен план. Да, наистина, не можем още от 91-ва година във Варна 
съществува желанието да се направи свободна икономическа зона. След 
това стана безмитна зона, транзитна зона и т.н. и т.н. Причината да не 
случат тези неща във Варна е една-единствена – общинските съвети винаги 
проявяваха колебание по отношение на оценки, по отношение на действия, 
администрацията също и не се случваше нищо. Аз предпочитам да се 
случва нещо, макар и в рисковата зона. Съгласен съм с доц. Чапаров. 
Интрамодални анализи на рисковете не съществуват, не сме ги чули и 
затова не можем да определим риска, но т.като имаме целите, бихме могли 
чрез инструментариума на мониторинга на дейността нататък да 
определим дали ще променяме целите или няма да ги променяме. Все неща 
христоматийни в икономиката и те нямат нищо общо с оценките на 



спортния комплекс „Спартак“ или  спортния комплекс „Варна“. Много 
неграмотно по отношение на оценките на тези комплекси. Не искам да 
говоря, но ще помоля всички когато правят оценки в тази част да се 
запознаят с документите. Истината е във фактите и в документите. Иначе 
спокойно мога тук от трибуната да Ви кажа и оценките там какви са. На 
полезната част от имотите, както долу… на неполезната част от имотите, 
на бъдещите инвестиции и защо някои неща не са се случили, по какви 
причини. Коя наредба е спряла тези неща и кое подзаконово нормативно 
нещо ги спира в момента. Аз ще подкрепя създаването на зоната. Няма 
избор. Това нещо трябва да се създава с ясното съзнание, че трябва да 
предприемем след това мерки за спешното съставяне на плана, на 
цялостния икономически план. Вижте какво имат другите зони. Значи 
гледаме това, което имат. Те имат всички… всички имат такива планове. 
Всички, които функционират в момента. Ние даже сме облекчени. Убеден 
съм, че и за нас ще имаме план, само че не сме го изписали. Ще го 
изпишем. Ще го направим. След това ще контролираме. Ще правим 
мониторинг на всичко, което се случва нататък и това е всъщност ролята 
на Общинския съвет. Страхът обаче, че ние няма да вкараме експертиза, а 
политика, ни кара още в началото да блокираме. Това е истината. Кой 
може да мръдне настрани, наляво и надясно, ако има един сериозен 
мониторинг експертен на действията, които следват и се поставят въпроси 
за обсъждане, както беше предложението на господин Чапаров. Кой? Ми 
пак от нас зависи. Благодаря, господин председател. Това е добро 
мероприятие за Варна независимо от нашите спорове и нашите дебати. 
Варненци ще бъдат обогатени от такива действия на Общинския съвет, а 
не ограбени. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, доктор Станев. Николай Малев, след което Димитър 

Колев поиска думата. 
 
Николай МАЛЕВ 
Господин председател, колеги, трети ден вече слушам, както и 

всички, за парцели, оценки. Признавам си, не съм експерт. Нека 
експертите да кажат оценено ли е оценката, не е ли. Но тук говорим за 
създаването на зона и високотехнологичен парк. Трети ден не чувам никой 
да каже нещо по въпроса искаме ли във Варна  да има високотехнологични 
производства. Искаме или не искаме. Ами да, може и космодрум да искаме 
- някой да го предложи, да го обсъждаме.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Хайде да не влизаме в диалогов режим, нека да дадем възможност на 

колегата. 
 
 



Николай МАЛЕВ 
Затова никой не говори. Казваме града… всеки, който тук е говорил 

казва: във Варна 6 университета, … младите хора, … работа и т. н. и тук се 
чува от колегата, че младите хора намалявали, Варна намалявала за първи 
път от не знам си колко години… Ами  добре, младите хора в този град 
говорят за иновации и за нови технологии. Общински съвет - Варна до сега 
предложи ли им на тези млади хора нещо в тази насока? Аз лично за първи 
път ей сега искаме да направим стъпки за инфраструктура, за иновации и 
технологии нови, които ще обогатят Варна и ще има нови работни места и 
пак казвам, не знам защо това нещо не го обсъждаме. Приемаме 
икономически стратегии за развитие на града, добре. Приемаме 
стратегиите и след това някой излиза ли да каже: в рамките на 5 години 
ние искаме да постигнем в сферата на иновациите и високите технологии 
едно, второ, трето? Вземаме ли такива решения? И сега правим наченки на 
нещо да, голямо, грандоманско… тук се чува от колегата. Ами добре, 
дайте да изчакаме още 10 години и да вървим след новите технологии. 
Кога ще ги настигнем? Да, колега и американците не можем да ги 
достигнем, защото американците създават изкуствен интелект, а ние тук по 
три дена… преди един месец се обяснявахме какво е клъстър и „клъстър“ 
ли е или е „клъстер“ и дали въобще има почва във Варна. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля да видите микрофона. Пуснати са и двата микрофона и от 

двете страни. Не знам защо…, ето заповядайте тук на трибуната. 
 
Димитър КОЛЕВ 
Уважаеми колеги, от всички изказвания стана ясно, че всички 

подкрепят тази чудесна идея, едва ли има някой, който не подкрепя нещо 
хубаво, което ще се реализира за развитието на града ни. Разминаванията 
бяха две; д-р Станев отрази повечето неща, едната е оценката. Всъщност 
какво е предназначението на земята на терена, който апортираме. А… 
господин … всъщност кой може да ми отговори. Господин Пейчев, какво е 
в момента предназначението, до колкото знам зелени площи, атракционни 
зони. На практика е сметище, по предназначение по общия устройствен 
план е атракционни зони. Ами, господин Гуцанов, Вие колко бихте дали, 
бихте инвестирали  там, за да купите подобен парцел. И какво бихте могли 
да направите там? Аз лично и 20 евро не бих дал. Нормално е оценителят 
да се съобрази с търсенето евентуалното, в една пазарната икономика 
търсенето се определя от предлагането. Едва ли би било търсене на 
подобни парцели. Второ, няма инфраструктура. Нормално е като няма 
инфраструктура цената, оценителят да оцени и по-ниска цена. Това е моето 
мнение. Относно следващите парцели, които ще се апортират, естествено 
когато се стартира проекта, започне влагане в инфраструктурата, цената им 
би се повишила. Съответно, апортната вноска на общината ще се повиши, 
респективно и от държавата; т.е от този проект ние нищо не губим, на 



практика бихме могли само да спечелим. А другата проблемна зона, за 
която стана въпрос, е бизнес плана и стратегията. Ами след като нищо не 
губим от този проект, защо тогава не учредим дружеството и не възложим 
на борда на директорите да изготви такъв бизнес план и стратегия и да 
коментираме по същество. Това е моето изказване.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Реплика на господин Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Тъй като ми беше споменато името и се възползвам от правилника. 

Наистина, уважаеми колега, подготвяй те се малко по-добре, когато 
излизате да говорите пред общинския съвет. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Без моля квалификации… 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Защото общинският съвет е този, който приема Общият устройствен 

план. Ние сме тези, които може да го променим. Взели сме решение точно 
този общински съвет, зоната „острова“ да бъде такава каквато е гласувана, 
една част от нея да бъде за високо строителство, другата част да бъде 
паркова зона. С това предложение, което се прави в момента, трябва да 
бъде променен общия устройствен план, което зависи от нас тук. Така че, 
недейте така неподготвено да коментирате нещата. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Без квалификации, господин Гуцанов. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Не е друга фирма, не е друга компания, не е друга система, която 

трябва да вземе това решение, единствено и само се взема от един орган, 
който е общински съвет. И ние сме тези, които променяме този план. На 
следващо място, /аз го казах и на комисия/, ако тръгваме по този път там 
вече да става индустриална зона. Трябва действително да бъде 
преразгледано цялото предназначение и да бъде променен целият 
устройствен план, господин заместник-кмет, и Вие го знаете много добре. 
Тогава трябва да се види комуникацията ще се промени ли, защото знаете, 
че комуникацията е от изключително трудна до острова, през стария мост 
се преминава и много други неща следват от едно наше такова решение. И 
аз пак казвам: не съм против създаването, не ме разбирайте грешно. Но в 
основата е как то ще бъде създадено за два милиона или за осем милиона; 
за два милиона или за десет милиона - един път и втори път, тъй като 
много пъти се коментираше това, че след това ще бъде направен бизнес 
план, аз искам да Ви питам ако някой от Вас отиде в една банка за 



кредитиране на определен бизнес на определено начинание тя ще му даде 
ли каквото и да е финансиране, ако няма изследване на риска, ако няма 
бизнес програма, ако няма идея кое и как ще се направи. Докато тука в 
момента на инат, дайте да го гласуваме, да стане, а пък след това ще видим 
какво ще го правим. Никога не се прави по този начин, колеги. И всички го 
знаете много добре. Но тъй като вече имате вашето решение да се гласува, 
мисля че няма смисъл да си губим и времето, гласовете са ясни.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Гласовете винаги са ясни, господин Гуцанов, ама понеже давате акъл 

и по-скоро водихте една лекция тука на колегата, кой приемал Общият 
устройствен план и тъй нататък…. и кой го изменял, да Ви кажа само че не 
е и Общинският съвет, прочете  си закона, да Ви кажа. Господин 
Трифонов, заповядайте. 

 
Борислав ГУЦАНОВ 
/зала, не се разбира/ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Закона, господин Гуцанов, четете закона … Господин Трифонов, 

заповядайте. 
 
Чавдар ТРИФОНОВ 
Колеги, аз ще подкрепя създаването на „Индустриално-

технологичния парк Варна“. Защото е създал потенциал за развитието 
наистина на един модерен иновативен клъстър, клъстер или както и да е. 
Никакъв не е проблема в оценката на земите в момента. Дали са малко 
повече или малко по-малко в крайна сметка, ако това бъде наистина един 
такъв парк, те ще си останат собственост на дружеството в което ще бъдат 
апортирани. Друг е голям проблемът тук. Този индустриален парк никога 
няма да има своя успех целият проект, ако го планираме по начина по 
който е планират в момента. Т.е. скачаме без никакъв ясен предварителен 
план и никога няма да успеем да достигнем до компаниите и 
потенциалните инвеститори високо технологични, ако правим подобни 
презентации на подобен план, както току-що го направи заместник-кметът 
Пейчев с една папчица да ни го изчете. Това ли е презентацията на високо 
технологичния ни парк? Ако администрацията не промени отношението си 
по въпроса, той никога няма да се случи. Това е изключително 
добронамерено пожелание и лека бележка към администрацията. Не 
можем да презентираме включително и пред Общинския съвет във Варна 
високо технологичен парк по начина, по който го направихме току-що. 

 
 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колеги, аз предлагам, предлагам да… Искате ли думата? 

Мисля, че изкоментирахме всички достатъчно темата. Всеки един ще 
покаже с гласа си. Заповядайте накратко да……… 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа 

общински съветници, уважаеми съграждани, Благодаря на всички, които 
взеха  отношение към разглежданата точка и отправеното предложение от 
името на администрацията и на Кмета на Община Варна за създаването на 
Индустриално-технологичен парк. Мисля, че тук всички се изказаха 
положително, така че нормално е да има бележки, аз приемам всички, 
които са отправени, вероятно имаме пропуски, но важно е че имаме волята, 
имаме амбицията, имаме куража да го поставим този въпрос за 
разглеждане, да започнем конкретни действия и стъпки за осъществяване 
на цялата идея; да проведем всички срещи всички възможни контакти да 
използваме, за да се случи и осигуряване на финансирането от страна на 
държавата на този Индустриално-технологичен парк. И понеже аз 
споменах, че това един отворен проект, той не свършва с апортната вноска 
от 42 декара; казах колко е общинската част в острова, казах колко е 
държавната, казах още колко могат да бъдат използвани допълнително на 
територията на Община Варна. Така че, да, сигурно всеки иска да му се 
каже този терен ще бъда апортиран, другият терен ще бъде апортиран, а 
господин…, господа изказващите се /не помня вече кой беше/ иска да 
кажем кои са инвеститорите. Не можем да кажем, кои са инвеститорите; 
няма как да ги споменем предварително. Тепърва, като създадем 
индустриалния парк, тогава ще чакаме инвеститорите. Нали трябва да 
създадем инфраструктурата, бизнес средата и тогава. И по отношение на 
това колко е объркано моето изказване – не, много последователно и 
точно: цели, задачи, благоприятстващи фактори, очаквани резултати. По 
какъв начин да бъде така представено? И аз не съм се опитвал да правя 
презентация, защото мисля че всички тук са абсолютно убедени, че една 
такава инициатива е изключително полезна. Уважаеми дами и господа, на 
комисията казах, че това е много закъсняла инициатива, но ние я готвим в 
продължение на около две години. Но искахме да можем да сме убедени и 
за финансирането, и за участието на националната компания безусловно; 
за това имаме и необходимите документи и необходимите писма 
разменени с Министерството на икономиката. Подготвили сме финансово-
икономическите обосновки, които са изпратени в Министерството, за да 
може да осигурим всичките тези финансови средства. Можем да се 
обърнем и да погледнем другите градове, които са много напред от нас. 
Можем да погледнем Пловдив, можем да погледнем Стара Загора, можем 
да погледнем Бургас, София, Божурище с какви темпове се развиват, Русе 
с какви темпове се развиват индустриалните зони. А ние понеже се чудим, 
дали е удачно и притесняваме се дали е удачно или не е удачно….. Да, 



уважаеми дами и господа, идват инвеститори, но те казват: покажете ни 
какво може да ползваме, къде е готовата инфраструктура. Нямаме готова 
инфраструктура. Показваме един терен, който е никакъв или ги пращаме в 
Девня, защото там е по-събрана инфраструктурата. И това са причините да 
работим много ускорено, много активно и аз съм убеден, че това 
новосъздадено дружество, то ще генерира положителни резултати. За 
срокове беше поставен тук въпроса. Сроковете са с приключване на това 
решение, когато влезе в сила веднага ще се създаде дружеството в рамките 
до шест месеца. Предполагам, че националната компания ще успее да се 
организира за да се включи, защото това са вече техни процедури, които аз 
трудно мога да кажа, че и да ги заставим по някакъв начин да направят от 
страна на тях, от тяхна страна тези действия. Но в рамките на шест месеца 
до една година, даже една година за мен е много, ако зависи само от мен, 
до три месеца това трябва да се случи. Ние ще работим достатъчно активно 
да съкратим всички възможни срокове, да стане това възможно най-бързо. 
Вече има и проявен интерес към определени терени. При всички 
положения тази зона няма да стои само с 42 декара, тя ще се разширява и 
така трябва да бъде. И не е местото само на острова, /аз го казах/, че има и 
други терени, които трябва да бъдат приобщени и да бъдат предоставени. 
Да бъдат привлечени и другите общини, това е при всички положения 
когато се правят подобни и когато се търсят терени за инвеститорите, те 
трябва да се търсят в подходящата среда.  Ако е замърсяваща среда, не 
може да се постави на острова. Трябва там да се търсят чисти 
производства. Може би сега доста по-разхвърляно казах няколко неща, ако 
някой има някакви конкретни въпроси. По предложението на господин 
Чапаров: господин Чапаров, не мога да коментирам Вашето предложение, 
той е въпрос на…той пък го няма…той е въпрос на решение от Общинския 
съвет. Така че, мисля че всичко, което тук се коментира е важно. Но по 
отношение на оценката на земята мисля, че всички взеха отношение, няма 
смисъл да се повтарям. Благодаря на всички за вниманието. Надявам се, че 
всички ще подкрепят създаването на „Индустриално-технологичен парк 
Варна“. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Пейчев, колеги, аз ще се позволя едно кратко изказване да 

направя, без да хабим повече време. От изказванията на всички колеги 
става ясно, че подкрепят /включая и господин Гуцанов/, стана ясно че 
подкрепят създаването на … 

Господин Гуцанов, не ме прекъсвайте. Стана ясно, че подкрепят 
създаването на тази зона. Моето мнение е, че такава зона трябва да 
създадем, като и вашето. Да, вероятно, както каза и господин Пейчев, че 
проекта не е перфектен. Всичко би могло да се изчисти оттам насетне, като 
забележки биха били и планове бизнес-плановете, които господин Чапаров 
спомена, забележките на господин Трифонов, господин Костадин, ако 
щете, и д-р Станев, които изрази. Аз Ви призовавам обаче, колеги, да 



подкрепим широко така направеното предложение и да дадем възможност 
все  пак на администрацията да направи една такава стъпка. След време 
историята ще покаже дали сме били прави или не. Благодаря. 

Господин Костадинов, изказване ли? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не изказване, просто не можах да получа отговор на въпроса си. 

Въпроса ми не беше каква е юридическата процедура за регистрацията на 
дружеството и на компанията, и на парка, или както и да го наречем. 
Всички знаят мисля, че като има съдействие и като има единодействие да 
го наречем и няма мислене в някаква друга или трета посока, че това 
трябва да стане, то ще стане да кажем от три до шест месеца, като каза и 
господин Пейчев. Моят въпрос беше друг. Въпросът ми е кога /да Ви го 
кажа най-простичко/ ще отидете да режете лентата, кога ще е готово – 
2019-та, 2018-та, може би? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Кое ще е готово господин Костадинов? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Цялата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Защото и аз не разбрах. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Ами това е въпроса. Цялата тази база кога ще е изградена. Защото 

чухме и други неща. Казано беше, че няма още инвеститори, те щели да 
дойдат след това - мен това ме притеснява, защото аз задавам хипотетично 
въпроса ами ако не дойдат? Защото е възможно и това, нали? Дано не 
стане, ама….. И затова искам да задам простия въпрос: кога ще бъде 
готово? Създава се хипотетично след шест месеца, да кажем в средата на 
2018 година компанията, има я, става юридически факт, юридическо лице. 
Кога ще започнат действията и кога ще бъде приключен целият този обект 
създаден, готов? Както е да кажем, индустриалната зона край Шумен, 
която израсна точно за една година и всеки, който е пътувал Варна-София 
го знае, преди направят новата отсечка до Белокопитово. Така, ето това 
искам да питам аз и не получих отговор. 2019-та, 2020-та, 2021-ва, пак 
казвам - дори да е плюс-минус една година, това все пак са процеси, които 
трудно могат да се планират. Но въпроса е в срока. Ние сега хубаво ще 
подкрепим една добра идея, защото това все още идея /идея, даже не е и 
проект, не бих го нарекъл/, но за която идея нямаме никакви съмнения, че 
трябва да се случи. Но въпроса е, съмненията са в осъществяването им. 
Срока, господин Пейчев. Кога? Това искам да чуя. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Костадинов, една такава зона тя се създава бързо, но ще 

продължи да се развива в годините в неограничен период от време, това 
поне е моето мнение. Разбира се, аз ще дам възможност на господин 
Пейчев. Нали, всички зони на територията на България се развиват и 
продължават, те не са готови като краен продукт. Ние няма как да 
очакваме йок 2020-та да стане готова, като краен продукт. Или говорим на 
различен език и не мога да … 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Само искам да добавя, затова дадох примера с Шумен. Шуменската 

зона беше изградена за 11 месеца. Започнаха, строиха я, направиха я, 
създадоха цялата инфраструктура, оградиха я, сложиха табелите и след 
това започнаха да я пълнят. Единадесет месеца. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вие имате предвид преди да се запълни зоната? 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Преди да се запълни естествено, нали за това говорим. Ние в 

момента коментираме това, стана ясно, че няма инвеститори на този етап. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вече стана ясно. Да. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Е как сега стана ясно? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Стана ясно. Ей сега стана ясно. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Добре, хайде да видим кога точно ще стане това нещо. Да ми каже 

най-накрая има ли въобще мисъл в тая посока, има ли дата в плана, който 
май не съществува, така като гледаме. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колкото по-бързо се включи държавата, толкова по-бързо ще е 

готова зоната, хайде да Ви отговоря така. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не, господин Пейчев…… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ето, аз Ви го казвам. 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Но аз питам него, не питам Вас. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имаше процедура. Процедура прекратяване на дебатите. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз отговор ще получа ли? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Но аз Ви го дадох. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Но не питам Вас. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не искате да си говорите с мен. 

 
Резултати от гласуването: за – 31; против – 2; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 16, предложението се приема. 
 
За протокола: Лидия Маринова – „за“, Калина Пеева – „за“, Надя 

Георгиева – „за“, Бонка Банкова – „за“, Калин Калевски – „за“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, продължаваме с…. А, извинявам се, извинявам се, 

извинявам се. Колеги, гласуваме по същество предложението, моя е 
грешката, извинявам се. Гласуваме по същество предложението. Това беше 
прекратяването на дебатите. 

1012-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 51, ал. 2 и чл. 51а, ал. 3 от 
Закона за общинската собственост, чл. 163 и сл. от Търговския закон и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17022843ВН/22.11.2017г., Общински съвет – Варна взема следното 
решение: 

1. УЧРЕДЯВА еднолично акционерно дружество, изцяло с 
общинско имущество, с наименование „Индустриално-технологичен 
парк Варна“, със седалище гр. Варна и адрес на управление: гр. Варна, 
бул. „Съборни“ № 19 А, с предмет на дейност: Изграждане, управление и 
развитие на индустриални зони, отдаване под наем и/или продажба на 
дълготрайни активи, общо управление на зоната с цел получаване на 
печалба от предоставените обслужващи дейности, консултантска, 
комисионна, рекламна, маркетингова дейност, представителство и 
посредничество, както и всякаква друга производствена и търговска 
дейност, за които няма изрична законова забрана. 



2. ВНАСЯ като непарична вноска в капитала на дружеството 
следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 
10135.5501.248 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
едно.двеста четиридесет и осем) с площ 41 680 (четиридесет и една хиляди 
шестстотин и осемдесет) кв.м. по данни от акт за общинска собственост, а 
съгласно скица с рег.№ 15-479501-02.10.2017 г., издадена от СГКК – гр. 
Варна – 41 676 (четиридесет и една хиляди шестстотин седемдесет и шест) 
кв.м., находящ се в гр. Варна, Южна промишлена зона; Трайно 
предназначение на територията: урбанизирана; Начин на трайно ползване: 
Ниско застрояване (до 10 м.), съгласно одобрени със заповед № РД-18-
73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър 
на район „Аспарухово“ – предмет на АОС № 5601/26.03.2009 г., вписан в 
Службата по вписвания – гр. Варна на 31.03.2009 г., акт № 21, том ХV, 
рег.№ 5441, дело № 3029.  

Граници на ПИ с идентификатор 10135.5501.248: ПИ 
10135.5200.1, ПИ 10135.5501.39, ПИ 10135.5501.286, ПИ 10135.5501.185, 
ПИ 10135.5501.45, ПИ 10135.5501.249, ПИ 10135.5501.123 и ПИ 
10135.5501.47. 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ с оценката на непаричната вноска в размер на 
2 232 150 лв. (два милиона двеста тридесет и две хиляди сто и петдесет 
лева), констатирана в заключение на вещи лица, определени на основание 
чл. 72, ал. 2 от Търговския закон от Агенцията по вписвания – Службата по 
вписвания – Варна, с акт за назначаване № 20171005150349/09.10.2017 г. 

4. КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 2 332 150 лв. (два 
милиона триста тридесет и две хиляди сто и петдесет лева), 
представляващи: 

4.1. Парична вноска на Община Варна в размер на 100 000 лв. (сто 
хиляди лева); 

4.2. Непарична вноска на Община Варна в размер на 2 232 150 лв. 
(два милиона двеста тридесет и две хиляди сто и петдесет лева). 

Капиталът на дружеството е разпределен в 2 332 150 (два милиона 
триста тридесет и две хиляди сто и петдесет) поименни акции, всяка една 
с номинална стойност 1,00 (един) лев. 

5. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК на капитала е Община Варна с 
ИН по ЗДДС BG000093442, ЕИК по БУЛСТАТ 000093442, със седалище и 
адрес за управление: гр. Варна – 9000, бул. „Осми Приморски полк“ № 43, 
представлявана от Иван Николаев Портних. 

6. УПРАВЛЕНИЕТО се осъществява от органите на дружеството: 
Едноличен собственик на капитала и Съвета на директорите. 

7. УТВЪРЖДАВА/ПРИЕМА Устав на „Индустриално-
технологичен парк Варна“ ЕАД – Приложение № 1 към настоящото 
решение. 

8. ИЗБИРА за членове на Съвет на директорите:  
8.1.Живко Петков Калев. 
8.2.Йордан Александров Павлов. 



8.3.Надежда Йотова Добрева. 
9. ОПРЕДЕЛЯ гаранция за управление на членовете на Съвета на 

директорите, равняваща се на стойността на 3 (три)-месечно брутно 
възнаграждение, определено в размер на три минимални работни заплати, 
установени за страната за съответната година, определени с постановление 
на Министерски съвет. 

10. ЗАДЪЛЖАВА Съвета на директорите да предприеме действия 
по вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по 
вписвания. Разноските по учредяване на дружеството да се поемат изцяло 
от Едноличния собственик на капитала. 

11. ДАВА МАНДАТ на Съвета на директорите да впише 
Дружеството в Търговския регистър, след което да отправи покана до 
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД за акционер в 
новоучреденото дружество в изпълнение на подписания Меморандум за 
сътрудничество, както и да свика Общо събрание за увеличаване на 
капитала на дружеството. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, с оглед защита на важни обществени интереси. 
 

Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 6; 
отсъстващи – 11, предложението се приема. 

 
За протокола: Бонка Банкова - „за“. 
Благодаря, колеги, и на тези които гласуваха „въздържал се“, също 

благодаря. Надявам се, все пак ще ви оборя след… 
 

Юлияна БОЕВА 
1013-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 59-61 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег.№Д17000058ВН-025ВН/27.11.2017 г., 
Общински съвет – Варна: 

1. Одобрява текста на проект за изменение и допълнение на 
Споразумение за партньорство, приложение към настоящото решение, рег. 
№ Д17000058ВН/23.01.2017 г. по проект „Прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОДМВР - 
Варна“, процедура № BG16RFOP001-1.002 – „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, 
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП 
“Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

2. В изпълнение на т.1 от Решението, Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Допълнително 
споразумение №1 към Споразумение за партньорство по проект 
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни 
сгради - сградата на ОДМВР - Варна“, процедура № BG16RFOP001-



1.002 – „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 
развитие 2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“ на ОП “Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, поради защита на важни обществени интереси, а именно – 
срокът за подаване на проекта и подписване на Допълнително 
споразумение № 1 към Споразумение за партньорство. 
 

Лидия МАРИНОВА 
Колеги, мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване 
 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 15, предложението се приема. 
 
Юлияна БОЕВА 
21. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, т. 5.21 от Наредбата за 
рекламна дейност на територията на Община Варна съгласно Закона за 
устройство на територията, Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат разположени рекламно-информационни елементи – три броя 
информационни табла тип „Пиза“ с размери 3 метра на 4 метра на 
територията на Централен гробищен парк „Варна“ и Гробищен парк 
„Запад“ село Тополи в полза на „Обреди“ ЕООД, които да се използват 
само за реклама на „Обреди“ ЕООД. 

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

режим на гласуване сме. 
 
Росен МАРКОВ 
От сутринта чакам, г-н Балабанов каза, че като дойде точката ще ми 

даде думата. 
Ще бъда кратък. Уважаеми дами и господа общински съветници, от 

Вас се иска да дадете съгласие да бъдат разположени три билборда в 
Централни гробища и гробищата в с. Тополи. Първо, какво да се 
разполагат, като тези 3 билбордове вече са разположени още преди една 
година. Какво ще се разполага? Второ, искането за билбордове е по чл.6, 
т.5.21 от Наредбата за рекламна дейност, където Общинският има това 
право, но цитирам, ако това не противоречи на наредба на Общинския 
съвет-Варна. Но това противоречи на Наредбата за рекламна дейност 
приета от Вас, Общинския съвет, където чл.6, т.5-7 дословно пише: „Не се 
разрешава разполагане на рекламно-информационни елементи върху стени 
и ограждения на гробищни паркове, както и в самите тях“. Тези три 
билборда са разположени още  преди година от „Обреди“ ЕООД без 



съгласието на принципала Общинския съвет. Тези билбордове са и ще 
бъдат незаконни според Наредбата за рекламна дейност чл.6, т.5-7, приета 
от Общинския съвет гр.Варна в гробищните паркове са забранени 
билбордове. Завършвам, дами и господа общински съветници, с това 
съгласие от Вас се иска узаконяване на незаконните, вече разположени 
билбордове, което нещо е в съда. Не гласувайте. Гласувате срещу себе си. 
Срещу наредбата, която сте приели. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, господин Марков. Колеги, мнения и съображения? 

Заповядайте, господин Трифонов.  
 
Чавдар ТРИФОНОВ 
Т.като не съм наясно по текстовете за наредбата, които току що 

господин Марков цитира, дали може да чуем някакъв анализ по въпроса, 
ако наистина противоречат. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Направен е анализ. След съгласие на Общински съвет имат право да 

се….., не както каза….. Доктор Станев, ако искате да се изказвате; аз казах 
юридическата постановка на нещата. Проверено е и ние няма да го 
подложим изобщо на коментар да се гледа, ако не е законосъобразно. Ако 
няма други мнения, режим на гласуване. 

 
1014-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, т. 5.21 от Наредбата за 
рекламна дейност на територията на Община Варна съгласно Закона за 
устройство на територията, Общински съвет – Варна дава съгласие да 
бъдат разположени рекламно-информационни елементи – три броя 
информационни табла тип „Пиза“ с размери 3 метра на 4 метра на 
територията на Централен гробищен парк „Варна“ и Гробищен парк 
„Запад“ село Тополи в полза на „Обреди“ ЕООД, които да се използват 
само за реклама на „Обреди“ ЕООД. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 2; въздържали се – 5; 

отсъстващи – 12, предложението се приема. 
 
Благодарим, госпожо Боева, от името на всички за ….. 24-часовото 

четене приключи. 
 
Преминаваме към точка десета от дневния ред. 
 

  



Х. 
 
По точка десета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 

за участие в обявеното извънредно Общо събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, насрочено за 05.12.2017 
г. 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 1 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и във връзка Покана рег. № 
РД17021393ВН/02.11.2017 г. от Валентин Вълканов – управител на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на съдружника Община Варна – общинският 
съветник Кирил Георгиев Георгиев, да участва в извънредно Общо 
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ 
ООД, което ще се проведе на 05.12.2017 г. от 11:00 часа, в зала 
„Колегиум“, ет. 1, в сградата на Централното управление на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, гр. Варна, ул. Прилеп № 33 
и да гласува по посочената в предварително обявения дневен ред точка, 
като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение под условия 
– след прието Решение на Министерски съвет, за продажба на шест броя 
ведомствени апартаменти, на настанените в тях дългогодишни работници 
и служители, при цени не по-ниски от определените от независим 
оценител стойности.“  – Да участва в разискванията по тази точка и да 
гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна, както и 
да предложи да бъде възложено изготвянето на пазарни оценки на 
ведомствените апартаменти,  предмет на разпоредителните сделки, от 
независим лицензиран оценител на недвижими имоти, след което да се 
проведе следващо общо събрание на съдружниците, за разглеждане на 
изготвените пазарни оценки и вземане на решение за продажбата им. 

1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, представителят на 
съдружника Община Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на 
Общото събрание, за сведение. 

 



Колеги, моля за тишина. Колеги, моля за тишина. Имате думата за 
мнения и съображения. Режим на глас …., а д-р Митковски. Заповядайте. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин председател, колеги, става дума за продажба на 

едни апартаменти. Това е най-общо казано, за което едва ли ще има някой 
проблеми. Но какво прави впечатление. Тука има достатъчно юристи, 
които могат да потвърдят, че при разпоредителни сделки със собствени 
търговски дружества, се изисква решение на Общото събрание на 
Дружеството, като се индивидуализират имотите, обект на 
разпоредителната сделка, което е направено. А както и стойността, на 
която трябва да бъде извършена тя. За съжаление това не е направено. В 
направеното предложение, както казах са индивидуализирани имотите, но 
не е окомплектована преписката с цената и евентуално с нотариалните 
актове. Във връзка с това предлагам нашето решение да придобие следния 
вид, а именно да упълномощим нашия представител. Първо, в Общото 
събрание на „ВиК-Варна“ да гласува по следния начин: „Общото събрание 
на  „ВиК-Варна“ дава съгласие за стартиране на процедура по извършване 
на продажба на собствени недвижими имоти съгласно предложение на 
управителя на дружеството. Второ, Общото събрание на „ВиК-Варна“ дава 
съгласие за избор на лицензиран оценител, който да направи пазарна 
оценка на имотите обект на предложението. И трето, след изготвяне на 
пазарната оценка, да представи същите ведно с актовете за собственост на 
съдружниците.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това ли Ви е предложението, д-р Митковски? Сега… така по 

отношение на направеното предложение колеги, аз разбирам идеята каква 
е на предложението, да се запознаем предварително със стойностите на 
недвижимите имоти, след което да се вземе решение, но с това 
предложение както го направихте рискуваме да направим по същия начин, 
като с Общото събрание на Света Анна. Когато взехме едно решение, 
което беше извън изобщо дневния ред, обективирано в поканата. Ние не 
може да се отклоняваме от обективираните в поканата решения, 
предложения за решение… Точно така е съгласно разпоредбата на 
Търговския закон. В този смисъл ние може да преценим, как да 
упълномощим нашия представител. Ние не може да вкарваме нови проекти 
за решение. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми господин председател, по тоя начин, който Вие казахте, 

това означава, че ни общо взето сме почти безгласни букви в общите 
събрания на дружествата, в които ние участваме с различен процент, 
разбира се. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Не. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Така е.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Това почти не е… не е в разрез с това, което е като дневен ред, но 

ние искаме все пак да знаем тези неща на каква цена ще бъдат продадени. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Аз разбирам, затова нека да кажем евентуално, нали на 

представителя ни да направи предложение …. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Между другото извинете, кой ни е представител. Наистина не знам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Георгиев. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
А ти ли си? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Който е и оценител между другото. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Добре де, съгласен съм…. Да, ок. Предполагам, че няма да 

възложите на него да прави оценката… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А това вече е въпрос на …. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Ще има конфликт на интереси там. В кръга на шегата. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да в кръга на шегата и моето изказване беше. Бихме могли да 

предложим, нали… въпроса да бъде разгледан от Общото събрание, след 
като бъде … 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да ни даваме, аз това …прочетох. 



 
Тодор БАЛАБАНОВ 
След като бъдат готови оценките… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Ние даваме съгласие да започне процедура. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Значи тук варианта е нали …да се…, да упълномощим нашия 

представител, съответно да предложи на Общото събрание …. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да предложи обаче … 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да. Да абсолютно. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…след като бъдат изготвени оценките, да се проведе ново Общо 

събрание, на което да бъде взето окончателно решение. Това дали ще бъде 
прието предложението на нашия представител е една друга тема, защото 
ние сме миноритарен съдружник. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Напълно съм съгласен с Вашето предложение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тава имах предвид …..като казах, че… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Напълно съм съгласен с Вашето предложение. Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате думата за други мнения и съображения. Включително 

и по предложението на д-р Митковски, първо да бъдат представени 
оценките на съдружниците, след което да се проведе ново Общо събрание, 
на което да бъде гледан въпроса по същество за продажбата. Подлагам да 
гласуваме предложението на д-р Митковски…така редактирано. Да. Да. Да 
с редакцията от моя страна. 

 

Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 



1015-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 1 от Наредбата за 
реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 
Варна от капитала на търговските дружества и във връзка Покана рег. № 
РД17021393ВН/02.11.2017 г. от Валентин Вълканов – управител на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Общински съвет – Варна 
упълномощава представителя на съдружника Община Варна – общинският 
съветник Кирил Георгиев Георгиев, да участва в извънредно Общо 
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ 
ООД, което ще се проведе на 05.12.2017 г. от 11:00 часа, в зала 
„Колегиум“, ет. 1, в сградата на Централното управление на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, гр. Варна, ул. Прилеп № 33 
и да гласува по посочената в предварително обявения дневен ред точка, 
като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение под 
условия – след прието Решение на Министерски съвет, за продажба на 
шест броя ведомствени апартаменти, на настанените в тях дългогодишни 
работници и служители, при цени не по-ниски от определените от 
независим оценител стойности.“  – Да участва в разискванията по тази 
точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на Община 
Варна, както и да предложи да бъде възложено изготвянето на пазарни 
оценки на ведомствените апартаменти,  предмет на разпоредителните 
сделки, от независим лицензиран оценител на недвижими имоти, след 
което да се проведе следващо общо събрание на съдружниците, за 
разглеждане на изготвените пазарни оценки и вземане на решение за 
продажбата им. 

1015-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на съдружниците на 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, представителят на 
съдружника Община Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на 
Общото събрание, за сведение. 

 
Резултати от гласуването: за – 37; против – 0; въздържали се – 4; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Няма да чета предложението, което….няма да подлагам на гласуване 

предложението, което изчетох. За протокола Стен Лазаров – „За“. 
Всъщност ще подложа на гласуване в частта предложението, което беше за 
доклад след проведеното Общо събрание, тъй като,…но то е част от 
решението. Добре. 

 
Преминаваме към точка единадесета от дневния ред. 

  



ХI. 
 
По точка единадесета  от дневния ред: 
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 

да участва в Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в област с 
административен център Варна, насрочено на 18.12.2017 г. 

 
    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, имате всички точки от дневния ред, като предложението е да 

участва в разискванията по всички точки и да гласува с оглед най-добрата 
защита и интересите на Община Варна, като след събранието да представи 
отново доклад в Общински съвет за сведение. Имате думата за мнение и 
съображение, да не изчитам дневния ред отново. Д-р Митковски?… по-
лесно щеше да е само да кажете …. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
…ми нали затова го направихте…  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Пълномощно имате ли доктор Митковски? 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Всичко имам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…от господин Григоров?...Добре… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Всичко имам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще го представите накрая  за преписката. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Все пак влязохме от една листа. Между другото предполагам, че 

нещата, за които става дума са само от полза на… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Факт. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
…защита на интересите на Общината и на гражданите… Сега, става 

дума за събранието на Асоциацията по ВиК…Какво прави впечатление 



обаче?!...Асоциацията декларира, че ще извърши,… тоест ВиК, декларира, 
че ще извърши инвестиции за 2018 г. в размер на 3 583 000 лв., което се 
явява негово задължение по договор съгласно раздел 1.1 приложение 9 от 
публичните активи, но същото съгласно бизнес планът на дружеството за 
2017 и 2021 г. е декларирало пред  КЕВР,  че дружеството за 2018 ще 
извърши инвестиции в размер на 5 937 000 лв. Във връзка с този 
ангажимент, забележете колеги, този ангажимент мотивира КЕВР да 
повиши цената на ВиК услугите за Варна с 19%. От казаното дотук става 
ясно, че декларираните инвестиции се разминават с декларираните през 
КЕВР с 2 400 000 лв. Във връзка с това, предлагам представителя на 
Община Варна да поиска обяснение за намаляването на размера на 
инвестициите ..мисля, че това не противоречи на Търговския закон и така... 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
В точката по ..точка 3 имате предвид - разглеждане и обсъждане на 

инвестиционна политика. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да, да. Да поиска разбивка по пера за всяко съоръжение - обект на 

инвестиция през 2018 г. и тук само ще Ви кажа защо е това предложение 
… А... един пример: подмяна на старите тръби на ул.„Чинар“- 14 метра в 
размер на 32 000 лв., тоест старите каменинови тръби с нови .. 14 метра в 
размер на 32 000 лв. …това е най-долу, г-н Председател …е на този лист, 
който Ви е отпред на-отдолу ул.„Чинар“ .. Видяхте го нали? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да.  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Направете си сметка за каква инвестиция става дума за 14 метра … 

сметнете го, изчислете го… Какъвто и труд да вложите, каквито и цени на 
тръбите, сигурно внос от някоя високотехнологична зона из Европа.  

 
/ЗАЛА/ 
А обработката за смяна и тя ли влиза в тях ? 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Сигурно и тя влиза вътре, но това са 14 метра…Добре... 14 метра -  

32 000 лв. за улица „Чинар“ …може нека ни ги докажат в тези 32000 лв. 
примерно да напишат влиза толкова хиляди лева стойност на тръба, 
толкова хиляди лева труд, толкова хиляди лева обработка и т.н … Затова 
става дума. Защото прочетете тази таблица отгоре до долу и ще видите, че 
имам чувството, че тези цифри са до голяма степен изсмукани от пръстите 
и въпреки това достигат инвестиция от 3 583 350 лв., тоест с 2 400 000 лв. 
по-малко от декларираните план пред КЕВР,заради което се увеличи 



водата във Варна с 19%. Та предлагам тези две точки да упълномощим 
нашия представител… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да поиска КСС по отношение на посочените в инвестиционните 

…КСС-та по отношение на посочените в инвестиционната програма за 
2018 г. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Ами щото те сега, защото те това ще гледат. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да ..за 2018 говорим. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
…за 2018 ... Да  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
КСС-та по отношение на посочените… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да, това като второ искане и като първо искане да поиска обяснение 

за намаляването размера на инвестицията. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…и на какво се дължи намаляване на размера на инвестицията във 

връзка с предложението… ама нека да предложим първо това на гласуване, 
след това ще направя една процедура. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да, да.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…това ли е като предложение, д-р Митковски ? 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре, значи да ни бъде дадено разяснение по отношение на размера 

на инвестицията за 2018-та? Защо е намалена от декларираната пред 
ДКЕВР? И на второ място да се даде подробно КСС по отношение на 
инвестиционната програма за 2018 г… екземпляр, който да представите в 
Общински съвет.  

 



Ивайло МИТКОВСКИ 
Така, извинявайте само преди да гласувате, да Ви кажа нещо вече 

като информация. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тъй като… аз разбирам изказването, но най-вероятно има някакво 

обяснение, което ще го видим…  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Сигурно ..нека да го видим..  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…без да правим някакви внушения… 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Само да ви кажа, тъй като Ви е ясно на всички, че аз не съм 

специалист в тази област, но с колегата Григоров се срещнахме със 
специалисти, той също не е специалист, които ни обясниха някои неща и 
това е техният труд в края на краищата…все пак не всеки е експерт по 
всичко… знаете ли каква е загубата за вода във Варна на „ВиК“? 66% до 
сега. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тя тази загуба се дължи на и на Вашия консултант между другото. 
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Кой е той? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Който е?  
 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Не знаеш кой е консултанта … нямаш идея кой е.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Добре. Колегата Атанасов.  
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, има резон в това, което 

каза колегата Митковски, само че ако си спомняте преди една година 
имаше един дебат, в който разглеждахме отчетите, разглеждахме и 
загубите, разглеждахме и събраните задължения, които тогава възлизаха на 
мисля, че 20 или 20 и няколко милиона. Загубата, която се реализира, е 
изключително голяма и недопустима, защото мисля, че имаше някакъв 
предел, който е  за ВиК дружествата, а не само в България, а и говорим за 



Европейски ВиК дружества, който мисля, че беше допустим процент 
някъде около 10-на или 12 процента. На базата на всички тези 
инвестиционни намерения, които  са направени… това, което ще бъде 
намалено като загуба, ще бъде изключително незначително, виждайки… 
погледнах горе-долу каква е програмата и какви са идеите на Дружеството 
за инвестиции… на базата на тези инвестиционни намерения, Дружеството 
иска и е пуснало към КЕВР, естествено искане за увеличаване на цената  
….само че, мисля че преди това много добър анализ трябва да бъде 
направен за тези вземания, които самото Дружество не може да направи 
тоест… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги моля за тишина. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Самото Дружество досега може и да е предприело, но може и да не е 

предприело действия за това. Поискахме тогава наистина да се направи 
някакъв анализ  и да се разгледа в комисия по собственост, но като цяло 
идеята ми е да се разгледа този цялостен казус по отношение на 
инвестиционната програма на Дружеството, на загубите, които са 
изключително тежки. Ако ги направите на годишна база ще видите за 
какви стотици хиляди кубици става въпрос и в крайна сметка да излезем с 
някакво становище и да поискаме някакъв допълнителен анализ, не само за 
сега, а и за някаква по-дългосрочна стратегия, макар че тя е направена до 
2020 година мисля че … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… да , 2021-ва…  
 
Христо АТАНАСОВ 
…да и 2022-ра, но не само по отношение на това какво ще направят и 

на базата на него те да искат увеличение на цената на водата, а и на това 
как те ще намалят загубите по водопреносната мрежа и по какъв начин 
инвестициите, които ще направят ще доведат до това. Защото е най-
лесното, покриването на тези неща да стане с едно искане за увеличение  
на цената, което ще балансира някъде загубите във  водопреносната мрежа 
…така че и тогава предложих и сега го предлагам, господин председател 
дали ще е необходимо комисията по Собственост или където преценим 
някоя комисия... наистина да седнем и да прегледаме докладите, да 
поискаме отчетите и да се види защо има такъв огромен процент на загуба. 
Той е наистина огромен и да се види тези инвестиции, които дружеството 
има намерение да направи до какъв резултат ще доведат те. 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Това ще решат те. 
 



Христо АТАНАСОВ 
Точно така … защото и сме отговорни за това,  когато гласуваме 

нещо, водейки до увеличаване на цената на определен ресурс. Благодаря! 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на господин Атанасов… аз оттогава мисля, че казах. 

Според мен най-добре е да направим една нарочена комисия, в която да 
поканим представители на ВиК, които да ни дадат разяснение на всички 
въпроси на всеки един от нас, които има… на една нарочена комисия по 
собственост… аз поемам ангажимента да направя… може и една изнесена 
във „ВиК“ да направим, по собственост. Например госпожа Боева ще 
каже… Подлагам на гласуване предложението на д-р Митковски, заедно с 
допълнението, заедно с предложението, което аз изчетох. Като тук 
уточняваме че г-н Бюлбюлев е представител в случай, че представителят 
ни по право-кметът, не отиде на събранието. Той е резервен представител. 
Така че задължаваме и двамата представители, тъй или иначе в случай, 
че… така. Режим на гласуване,  колеги. 

 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1016-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 6 от ЗМСМА и чл. 198е от Закона за водите, и във връзка с писмо с № 
РД17022875ВН/22.11.2017 г. от Областен управител на област с 
административен център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава, 
при невъзможност на кмета на Община Варна да присъства, представителя 
на Община Варна – общинския съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, да 
участва в Общото събрание на Асоциация по В и К в област с 
административен център – Варна, което ще се проведе на 18 декември 
2017 г./понеделник/ от 13,00 часа, в заседателната зала на Областна 
администрация Варна, и да гласува по посочените в предварително 
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 
Асоциацията за 2018 год., в размер на 14962,50 лева (четиринадесет 
хиляди деветстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки), съгласно 
чл. 20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 год.) - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Вземане на решение за 
изразяване на становище относно реализация на проект на Община 
Аксаково за водоснабдителната система на с. Слънчево, Община 
Аксаково“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.  



ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разглеждане, обсъждане и 
изразяване на становище относно инвестиционната програма на 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, Варна за 2018 г.“  - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна, като поиска разяснение за причините за 
намаляване на предвидените инвестиции в сравнение с декларираните пред 
ДКЕВР - София, и подробна количествено-стойностна сметка по видове 
строително-монтажни работи на планираните инвестиции за 2018 г., която 
да представи в Общински съвет – Варна.  

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други“ - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна.  

1016-11-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на Асоциация 
по В и К в област с административен център – Варна, представителят на 
Община Варна, общинският съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, на 
следващото заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад 
за взетите решения на Общото събрание, за сведение. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Колеги, ако нямате нищо против възнамерявам да въведа практика – 

такива преписки, след  като постъпят да ги вкарваме първо за обсъждане в 
съответните постоянни комисии, а не както до момента е било в годините - 
директно на сесия на Общински съвет, за да в случай, че има коментари 
просто да се правят там, да се правят допълнение и изменение и  да влизат 
на сесия, така че ако не възразявате ще въведа тази практика. Стен Лазаров 
за протокола „за“ 

 
Преминаваме към точка дванадесет от дневния ред. 
 
 
 

  



 
ХII. 

 
По точка дванадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 

съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1017-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 
във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински 
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г., 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
Искате ли да представяме доклада или сте го прочели? Мнения и 

съображения по така изчетения от мен проект? Няма. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 11, предложението се приема. 
 
Стен Лазаров за протокола – „за“. 
 
Преминаваме към точка тринадесет от дневния ред. 
 
 
 

  



 
ХIII. 

 
По точка тринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промяна на решения на Общински съвет – Варна, 

касаещи състава на Комисията за приватизация и следприватизационен 
контрол към Общински съвет – Варна. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, проектът за решение е следния. 
 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1018-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 4 и чл. 19, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол, чл. 13, чл. 14 и чл. 14.1 от Правилника за дейността на Комисията 
за приватизация и следприватизационен контрол при Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17020724ВН/24.10.2017 г., Общински съвет – Варна, променя свое 
решение № 410-11(9)/28.06.2016 г., като същото придобива следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 4 и чл. 19, ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
във връзка с чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол и по предложение на кмета на Община Варна създава Комисия за 
приватизация и следприватизационен контрол  при Община Варна и 
избира за председател Петко Стоянов Бойновски, Стефка Петрова Петрова 
за секретар и правоспособен юрист Момчил Райчев Йондров – директор на 
дирекция „Правно-нормативно обслужване“.“ 

 
Мнения и съображения по този проект за решение? След това ще 

изчета следващия. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 



Стен Лазаров за протокола – „за“. Следващият проект за решение по 
тази точка. 

 
1019-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 
чл. 13, чл. 14 и чл. 14. 1 от Правилника за дейността на Комисията за 
приватизация и следприватизационен контрол при Община Варна и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17020724ВН/24.10.2017 г., Общински съвет – Варна променя свои 
решения № 553-6(14)/20.12.2016 г., № 554-6(14)/20.12.2016 г., № 555-
6(14)/20.12.2016 г., № 556-6(14)/20.12.2016 г., № 557-6(14)/20.12.2016 г., № 
558-6(14)/20.12.2016 г., № 559-6(14)/20.12.2016 г., № 560-6(14)/20.12.2016 
г., № 561-6(14)/20.12.2016 г., № 562-6(14)/20.12.2016 г., № 563-
6(14)/20.12.2016 г. и № 564-6(14)/20.12.2016 г., по отношение състава на 
комисии за провеждане на конкурс за независими оценители и 
правоспособни юристи и публични търгове с явно наддаване за 
приватизация на общински нежилищни имоти, като името „Петя Василева 
Енева“ да се чете „Петко Стоянов Бойновски“. 

Мнения и съображения. Д-р Митковски заявка за изказване имате. 
Гледам, гледам имате. А това Вашия упълномощител, сигурно 
дистанционно. Аха. Режим на гласуване колеги. 

 
Резултати от гласуването: за – 39; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
За протокола Стен Лазаров – „за“. 
 
Преминаваме към точка четиридесета от дневния ред. 
 

  



 
ХIV. 

 
По точка четиринадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО:  Изслушване на Доклад от представителя на Община 

Варна – Христо Атанасов Атанасов от участието му в Общото събрание на 
съдружниците на „ВАРНА ЕФКОН” ООД.  

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Доклада го имате, колеги. Предлагам на Вашето внимание следния 

проект на решение, който е приет от правна комисия. 
 
Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1020-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 138, ал. 2 от Търговския 
закон и чл. 23, ал.1 от Устава на „Варна Ефкон“ ООД, и във връзка с 
Доклад рег. № ОС17000668ВН/30.08.2017 г. на представителя на Община 
Варна в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ ООД, 
Общински съвет – Варна упълномощава представителя на Община Варна в 
Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 
148114865 – общинския съветник Христо Атанасов Атанасов да отправи 
писмено искане до управителя на дружеството за свикване на Общо 
събрание на съдружниците, при следния проект на дневен ред:  

ТОЧКА 1: „Вземане на решение за приемане на годишния финансов 
отчет и баланса на „Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865, за 2016 г.“  

В случай, че управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, 
представителят на Община Варна в Общото събрание на съдружниците да 
стори това, на основание чл.138, ал.2, предложение 2 от Търговския закон. 

Възлага на представителя на Христо Атанасов Атанасов, на 
следващото заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад, 
за сведение.  

 
Мнения и съображения? Не виждам. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 38; против – 0; въздържали се – 3; 

отсъстващи – 10, предложението се приема. 
 
Стен Лазаров за протокола – „за“. 
 
Преминаваме към точка петнадесета от дневния ред.  



ХV. 
 
По точка петнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни, 

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

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС   

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Тук господин Григоров вчера ми обеща да направи едно 

предложение, обаче отсъства днес. Поради тази причина аз предлагам 
колеги, на основание…първо, по същество ще го кажа какво е 
предложението. Предвид лошите финансови резултати на ДКЦ „Чайка“, 
нали последните случаи са ни ясни на всички,… и на заседание на 
Общински съвет и на заседание на комисия, предлагам освобождаване на 
управителя на ДКЦ-то и избор на временен такъв до провеждане на 
конкурс, който конкурс, също ще предложа на Вашето внимание, да се 
проведе със съответните условия, сега ще ги изчета. Казах на кратко какво 
е предложението, сега ще прочета проектите за решение.  

 
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1021-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка 
с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава 
управителя на „Диагностично - консултативен център „Чайка”” ЕООД, 
ЕИК 103514755 – д-р Александра Василева Манушева. 

 
Мнения и съображения, колеги? Нямате мнения и съображения по 

така предложения проект, да разбирам? Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 2; 

отсъстващи – 13, предложението се приема. 
 
Стен Лазаров за протокола – „за“ и Антоан Влаев за протокола – 

„за“. Колеги, предлагам за временно изпълняващ длъжността управител на 
лечебното заведение с всички произтичащи от избора права и задължения, 
до избора на нов управител с конкурс, който също ще насрочим на 
днешното заседание, да бъде избран доктор Румен Илиев Димов. Мога да 
Ви представя неговата биография, въпреки че той ще изпълнява 
длъжността в рамките на деветдесет дни всъщност. Общо практикуващ 



лекар, има освен това и акушеро-гинекология и още нещо момент само, 
здравен мениджмънт. Да. В рамките на деветдесет дни ще изпълнява 
длъжността до провеждането на конкурса. 

 
1022-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка 
с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира          
д-р Румен Илиев Димов за изпълняващ длъжността управител на лечебно 
заведение „Диагностично - консултативен център „Чайка”” ЕООД, с 
всички произтичащи от избора права и задължения, за срок до назначаване 
на нов управител след проведен конкурс по реда на Наредба № 
9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
но за не повече от 90 дни от сключване на договора за възлагане на 
управлението. 

 
Имате думата за мнения и съображения. Режим на гласуване. 
 
Резултати от гласуването: за – 36; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 14, предложението се приема. 
 
Стен Лазаров за протокола – „за“ и Антоан Влаев за протокола – 

„за“. Колеги, няма да изчитам всички условия по отношение на конкурса, 
те са стандартните по Наредбата, които гласуваме всеки път. 

 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 3 от Закона за 
лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министъра на 
здравеопазването и чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. от 
Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала, реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично 
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебно 
заведение - „Диагностично - консултативен център „Чайка”” ЕООД.  

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на 
чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения, както следва:  

І етап - проверка на съответствието на представените документи с 
предварително обявените изисквания към кандидатите;  



ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и 
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

ІІІ етап - събеседване с кандидатите. 
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на 

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

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

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

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

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

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите да представят в дирекция „Канцелария на Общинския съвет“, 
стая 308 в Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, при 
началник отдел „Канцелария на Общински съвет“ следните документи: 

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

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

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

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

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

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

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



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

6. Общински съвет – Варна задължава настоящия управител на 
лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, 
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

7. В седемдневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите могат да получат в дирекция „Канцеларията на Общински 
съвет“, стая № 308 в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски 
полк“ № 43, при началник отдел „Канцелария на Общински съвет“ 
информация относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от 
конкурса, изготвени от Комисията за организиране и провеждане на 
конкурса. 

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на 
втория етаж в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 
43 на следните дати и часове: 

8.1. На 18.01.2018 г. от 14:00 часа Комисията за провеждане на 
конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на 
тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 20.01.2018 г.  включително Комисията за провеждане 
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в интернет страницата 
на Община Варна. 

8.3. В срок до 30.01.2018 г.  включително Комисията за провеждане 
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 
списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите, 
допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на Община 
Варна и в интернет страницата на Община Варна. 

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

8.4. Събеседването с кандидатите за управител на „Диагностично - 
консултативен център „Чайка”” ЕООД да се проведе в стаята на 
общинския съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, бул. 
„Осми приморски полк“ № 43, на  06.02.2018 г. от 14:00 часа. 

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

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 
провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет 
– Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 



класирането по ред на останалите участници. При равни други условия 
кандидатите с образователно – квалификационна степен „магистър” по 
„Здравен мениджмънт” или по „Здравен мениджмънт и обществено 
здравеопазване” имат предимство пред тези със степен „бакалавър” и 
останалите кандидати. 

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

11. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 
г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
Общински съвет – Варна избира за членове на комисията за организиране 
и провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Диагностично - 
консултативен център „Чайка”” ЕООД, както следва: 

1. правоспособен юрист – ………. – общински съветник. 
2. магистър по медицина – ………… – общински съветник. 
3. представител на Регионална здравна инспекция – Варна – д-р 

Дочка Михайлова. 
4. …………….. – общински съветник. 
5. ……………… – общински съветник. 
12. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – 
Варна избира за Председател на комисията за организиране и провеждане 
на конкурса за възлагане управлението на „Диагностично - консултативен 
център „Чайка”” ЕООД ……………….  – общински съветник. 

13. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – 
Варна избира за Секретар на комисията за организиране и провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на „Диагностично - консултативен 
център „Чайка”” ЕООД - ………………….  – общински съветник. 

 
Имате думата за мнения… Имате думата за предложения по-скоро. 

Госпожо Гърдева. 
 
Марица ГЪРДЕВА 
Предлагам доц. Антоанета Цветкова, председател на комисията по 

„Здравеопазване“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Колеги, други предложения? Д-р Ангелов, заповядайте. 
 
 



Веселин АНГЕЛОВ 
Аз няма да правя конкретно предложение. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ами. То, да. Чува се. Еми, не работи много, ама… 
 
Веселин АНГЕЛОВ 
Работи ли? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. Слушам Ви д-р Ангелов. 
 
Веселин АНГЕЛОВ 
Това е една дискусия, която от години се води, кой трябва да 

управлява здравеопазването, дали да бъде медик или да бъде икономист. И 
понеже аз имам твърдо становище по този въпрос този, който управлява 
лечебно заведение, трябва да бъде едновременно и медик и икономист. 
Съответно този, който оценява лицата, които биха изпълнявали тази 
функция, също трябва да бъде и медик и икономист. Не искам да Ви губя 
времето, бих привел примери, бих приложил доказателства за това нещо, 
но това е моето лично мнение, надявам се да го споделят повече хора. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Няма предложение. Доц. Цветкова е до тук 

предложението. Имайте предвид, че директорът на РЗИ – Варна също е по 
право член, така или иначе. Още,.. правоспособен юрист трябва да има. 
Предлагам госпожа Юлияна Боева – да влезе в комисията, като 
правоспособен юрист. Така или иначе… Други предложения? Д-р Станев, 
гледам, че говорите. Предлагам и д-р Станев да влезе в комисията. Други 
предложения колеги. Още един дайте. Д-р Митковски искате ли да влезете 
в комисията? Моля? Не разбрах. А, няма Ви, отсъствате. Еми, д-р Ангелов. 
Д-р Ангелов съгласен ли сте да участвате в комисията? Ами ако не сте 
съгласен да не го предлагам на гласуване, за това питам първо дали има 
съгласие. Добре. Аз Ви предлагам. Добре значи доц. Антоанета Цветкова, 
Юлияна Боева, д-р Янко Станев, д-р Веселин Ангелов това са 
предложенията, както и по право директора на РЗИ – Варна. Д-р Маринова 
Вас ви забравихме, ама нищо. Добре. Предложение за председател на 
комисията - Антоанета Цветкова. Колега Костадинов, аз не можех да Ви 
чуя какво казахте. Секретар на комисията, правоспособния юрист - 
Юлияна Боева. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Господин Балабанов, отговаряте на въпроси, които не Ви задавам и 

после …. 



 
Веселин АНГЕЛОВ 
Може ли да кажа няколко думи? Извинявайте може би не е извън 

процедурата, но имам вероятно запазено време понеже твърде малко се 
изказвам за разлика от други общински съветници. Искам да Ви приведа 
един пример защо е важно този, който ще решава икономическите аспекти 
в здравеопазването трябва да разбира от медицина. Ако се яви един 
пациент с болка в гръдния кош, да кажем пробождаща болка и на него 
съответния лекар му назначи рентгенова снимка, електрокардиограма, 
контрастно изследване. Слушате ли ме внимателно? 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Слушаме Ви. Колеги моля да запазите тишина. 
 
Веселин АНГЕЛОВ 
…един икономист разгледа всички тези процедури, той не може да 

оспори целесъобразността и необходимостта на всички тези действия, 
които са предприети. И ще ви кажа, че един специалист в тази област не се 
нуждае от тези изследвания. Той може за секунди да реши въпроса и де 
спести всички тези разходи. А само мениджърът, а само мениджърът, той 
не може да ги откаже и да не ги приеме. Сега ясно ли е защо медицинската 
квалификация, слабата подготовка в медицината произвежда разходи. Друг 
път ще продължим пак. 

 
Лидия МАРИНОВА 
Други мнения и съображения? Добре. Режим на гласуване. 
 
1023-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 3 от Закона за 
лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министъра на 
здравеопазването и чл. 22, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и след спазване на процедурата по чл. 66 и сл. от 
Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна, като 
упражняващ правата на едноличен собственик на капитала, реши: 

1. Да се проведе конкурс за възлагане управлението на еднолично 
дружество с ограничена отговорност с общинско имущество – лечебно 
заведение - „Диагностично - консултативен център „Чайка”” ЕООД.  

2. Конкурсът да се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на 
чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане 
на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения, както следва:  



І етап - проверка на съответствието на представените документи с 
предварително обявените изисквания към кандидатите;  

ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и 
дейността на лечебното заведение за тригодишен период;  

ІІІ етап - събеседване с кандидатите. 
3. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на 

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

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

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

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

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

4. В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите да представят в дирекция „Канцелария на Общинския съвет“, 
стая 308 в Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 43, при 
началник отдел „Канцелария на Общински съвет“ следните документи: 

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

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

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

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

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

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

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



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

6. Общински съвет – Варна задължава настоящия управител на 
лечебното заведение, незабавно след публикуване на обявата за конкурса, 
да предостави за ползване от кандидатите за участие в конкурса документи 
относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на 
персонала. 

7. В седемдневен срок от публикуване на обявата за конкурса, 
кандидатите могат да получат в дирекция „Канцеларията на Общински 
съвет“, стая № 308 в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски 
полк“ № 43, при началник отдел „Канцелария на Общински съвет“ 
информация относно темите - предмет на събеседването на ІІІ етап от 
конкурса, изготвени от Комисията за организиране и провеждане на 
конкурса. 

8. Конкурсът да се проведе в стаята на общинския съветник, на 
втория етаж в сградата на Община Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 
43 на следните дати и часове: 

8.1. На 18.01.2018 г. от 14:00 часа Комисията за провеждане на 
конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на 
тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението. 

8.2. В срок до 20.01.2018 г.  включително Комисията за провеждане 
на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на 
конкурса, на таблото за обяви на Община Варна и в интернет страницата 
на Община Варна. 

8.3. В срок до 30.01.2018 г.  включително Комисията за провеждане 
на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до 
втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява 
списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите, 
допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на Община 
Варна и в интернет страницата на Община Варна. 

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

8.4. Събеседването с кандидатите за управител на „Диагностично - 
консултативен център „Чайка”” ЕООД да се проведе в стаята на 
общинския съветник, на втория етаж в сградата на Община Варна, бул. 
„Осми приморски полк“ № 43, на  06.02.2018 г. от 14:00 часа. 

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

10. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по 
провеждането му да изготви и предложи за одобрение от Общински съвет 
– Варна решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и 



класирането по ред на останалите участници. При равни други условия 
кандидатите с образователно – квалификационна степен „магистър” по 
„Здравен мениджмънт” или по „Здравен мениджмънт и обществено 
здравеопазване” имат предимство пред тези със степен „бакалавър” и 
останалите кандидати. 

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

11. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 
г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
Общински съвет – Варна избира за членове на комисията за организиране 
и провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Диагностично - 
консултативен център „Чайка”” ЕООД, както следва: 

1. правоспособен юрист – Юлияна Атанасова Боева – общински 
съветник. 

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

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

4. д-р Янко Петров Станев – общински съветник. 
5. д-р Веселин Божимиров Ангелов – общински съветник. 
12. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

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

13. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – 
Варна избира за Секретар на комисията за организиране и провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на „Диагностично - консултативен 
център „Чайка”” ЕООД - Юлияна Атанасова Боева – общински 
съветник. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 17, предложението се приема. 
 
Стен Лазаров за протокола – „за“. 
 
 
 



Янко СТАНЕВ 
Колеги, с тази процедура ще наруша малко дневния ред. Във връзка с 

това, което стана за дълга на ДКЦ „Чайка“ и промените, които извършваме 
там, а също така с неблагоприятната среда, в която се развива 
доболничната помощ във Варна, спомням си, че ние август месец приехме 
една декларация изобщо за генералната здравна каса, съжалявам, че доц. 
Цветкова я няма, затова че с нея сме обсъждали тази декларация и с 
ръководството на Община Варна, което се нуждае от нея при преговорите 
с… моля Ви се, господин Славов… по-спокойно нали с Националната 
здравна каса и министъра на финансите. Ще ви го зачета текста, защото 
това е едно становище, което според мен трябва да бъде взето днеска, за да 
можем на декемврийската, обсъждаща сесия на Здравната каса, те да 
вземат решение предвид нашето писмо. „Общински съвет- Варна в 
качеството си на принципал на ДКЦ центровете е обезпокоен относно 
бъдещето функциониране на лечебните заведения  за извънболнична 
помощ. Дейността на същите в режим за рестрикция под формата на 
намалени разполагаеми стойности за консултации и изследвания, 
разпределение от НЗОКА и генерира финансови загуби на общинските 
търговски дружества. В настоящето заседание ще обърнем внимание на 
един изключително важен и основополагащ въпрос касаещ варненското 
здравеопазване. Става въпрос за  преустановилата се последните години 
порочна практиката за изначално залагане в бюджета на 
здравноосигурителните плащания с дефицит, от което поставя здравната 
система в обективна невъзможност за функциониране. Още повече за 
спазване на заложените принципи в Националната здравна стратегия 2020, 
като водещ стратегически документ, който конкретизира целите на 
системата на здравеопазването 2020 година. В тази връзка няма как да 
говорим за изнасяне тежестта на медицинската дейност към 
извънболничната медицинска помощ, като една от основните цели на 
Стратегията, заедно с качеството на медицинската помощ. При положение, 
че заложеният бюджет за извънболнична помощ за 2017 г. говорим за този 
на регионално ниво, е крайно недостатъчен за покриване на обективни 
здравни потребности. В допълнение, друг аргумент, водещ до значително 
затруднение при функциониране на извънболничната медицинска помощ е 
практиката за късно разпределение на месечните разполагаеми стойности 
към РЗОК и изпълнителите в края на съответното тримесечие, което 
формира икономии в бюджета, която за СИМП е около 8 млн. лева, видно 
от писмото на управителите на общинските лечебни заведения – ДКЦ –Във 
връзка с тези проблеми, който са ви ясни и които сме обсъждали, свързани 
със защита на най-важната ценност – здравето на хората и децата. 
Общинският съвет на град Варна, счита че първо бюджетът на РЗОК – 
Варна за 2017 г. за извънболнична медицинска помощ следва да бъде 
увеличен с оглед обезпечаване на здравните потребности на населението 
от града и съседните областни градове. Второ, да бъде преустановена 
практиката за разпределение на разполагаемите стойности - регулативни 



стандарти се казват, в края на тримесечните периоди. Трето, да се  
преустанови изначалното залагане на бюджета с дефицит. Предвид 
изложеното Общински Съвет настоява формирането на бюджета РЗОК да 
не се осъществява на исторически принцип, както е до момента, а на база 
стойността на реалното изпълнение на медицински дейностите в 
съответствие с принципа, че „парите следват пациента“. Само да Ви кажа 
осемдесет и няколко милиона са за варненската здравна каса, двеста 
милиона за Пловдив. Нямам други аргументи в посока на това, че ако ние 
не подкрепяме усилията на регионалната каса, не подкрепяме усилията на 
администрацията или не формираме заедно усилия едва ли ще се сборим за 
повече пари за догодина и за края на тази година за приключване на 
годините. Тогава пътеките на нашите ДКЦ-та, а също така и за болниците 
важи, имайте предвид това нещо и ректора са гласували и шефовете на 
болници, ще бъдат затруднени. Затова аз ви моля да подкрепите това 
становище и това становище да бъде част от оръжията, с които нашите 
ръководители ще отидат да се борят за средства. Благодаря за вниманието. 
Съжалявам че го правя извънредно, но сутринта видях че доц. Цветкова я 
няма. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви д-р Станев. Преминаваме към точка шестнадесета. 

Промени в състави на…. 
 
Янко СТАНЕВ 
Няма ли да го гласуваме? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Гласуваме ли го? Предложение - декларация. Добре, подлагам на 

гласуване. Отсъствах в началото на изказването Ви. За което съжалявам. 
Подлагам на гласуване приемането на декларацията. 

 
1024-15. На основание чл. 21, ал.1, т. 13 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 
Варна, приема следната Д Е К Л А Р А Ц И Я: 

Общински съвет – Варна, в качеството си на принципал на 
диагностично-консултативните центрове, е обезпокоен относно бъдещото 
функциониране на лечебните заведения за извънболнична помощ. 
Дейността на същите в режим на рестрикция под формата на намалени 
разполагаеми стойности за консултации и изследвания, разпределени от 
НЗОК, генерира финансови загуби на общинските търговски дружества. В 
настоящото заседание ще обърнем внимание на един изключително важен 
и основополагащ въпрос, касаещ проблемите на здравната система на 
Варненското здравеопазване. Става въпрос за установилата се в 
последните години порочна практика за изначално залагане на бюджета за 
здравно-осигурителни плащания с дефицит, което поставя здравната 



система у нас в обективна невъзможност за функциониране още повече за 
спазване на заложените принципи в Национална здравна стратегия 2020, 
като водещи стратегически документ, който конкретизира целите за 
развитие на системата на здравеопазването до 2020 г. В тази връзка няма 
как да говорим за изнасяне тежестта на медицинската дейност към 
извънболничната медицинска помощ, като една от основните цели на 
Стратегията, заедно с качеството на медицинската помощ, при положение, 
че заложеният бюджет за извънболнична помощ за 2017 г. В допълнение, 
друг аргумент, водещ до значително затруднение при функциониране на 
извънболничната медицинска помощ е практиката за късно разпределение 
на месечните разполагаеми стойности към РЗОК и изпълнителите в края на 
съответното тримесечие, което има за своя последица практическата 
невъзможност за тяхното усвояване от страна на изпълнителите на 
извънболнична медицинска помощ/първична, специализирана, медико-
диагностична медицинска помощ и формиране на икономии в бюджета, 
която за СИМП е около 8 млн. лева, видно от писмото на управителите на 
общинските лечебни заведения – ДКЦ – неразпределени суми от НЗОК 
към РЗОК  и изпълнителите на извънболнична медицинска помощ.  

Във връзка с очертаните по-горе проблеми, свързани със защита на 
най-важната ценност – здравето на хората и децата, Общинският съвет на 
град Варна, счита че: 

1. Бюджетът на РЗОК – Варна за 2017 г. за извънболнична 
медицинска помощ следва да бъде увеличен с оглед обезпечаване на 
здравните потребности на населението от града и съседните областни 
градове; 

2. Да бъде преустановена практиката за разпределението на 
разполагаемите стойностите /регулативни стандарти/ в края на 
тримесечните периоди; 

3. Да се преустанови изначалното залагане на бюджета с дефицит; 
Предвид изложеното, Общинският съвет настоява формирането на 

бюджета на НЗОК да не се осъществява на исторически принцип, както е 
до момента, а на база стойността на реалното изпълнение на медицински 
дейностите в съответствие с принципа, че „парите следват пациента“, 
което ще доведе до обективно увеличаване на бюджета  на извънболнична 
помощ на област Варна и до възможността за предоставяне на 
своевременна и качествена здравна грижа! 

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 18, предложението се приема. 
 
Антоан Влаев, Стен Лазаров, Христо Боев за протокола „па“. 

Костадин Костадинов за протокола „въздържал се“. 

Преминаваме към точка шестнадесета.  



ХVI. 
 
По точка шестнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 

съвет – Варна. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Постъпило е заявление от Калина Пеева да напусне състава на ПК 

„Социални дейности и жилищна политика“ комисията и да бъде включена 
в състава на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“. 
Мнения и съображения? Режим на гласуване. 

 
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1025-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 20, ал. 1, т.1 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Социални 
дейности и жилищна политика”, общинският съветник Калина Вълчева 
Пеева. 

1025-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2, от „Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 
съвет – Варна решава общинският съветник  Калина Вълчева Пеева да 
бъде член на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество”. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 17, предложението се приема. 
 
Стен Лазаров за протокола – „за“. Следващото заявление, което е 

постъпило… и Антоан Влаев за протокола – „за“. Следващото заявление е 
от Надя Иванова Георгиева. Да напусне състава на ПК „Европейски 
въпроси“ и да бъда избрана ПК „Социални дейности и жилищна 
политика“. Мнения и съображения? Режим на гласуване. 

 
 1026-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 20, ал. 1, т. 1 от 



„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Европейски 
въпроси и международно сътрудничество”, общинският съветник Надя 
Иванова Георгиева. 

1026-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2, от „Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 
съвет – Варна решава общинският съветник  Надя Иванова Георгиева да 
бъде член на ПК „Социални дейности и жилищна политика”. 

 
Резултати от гласуването: за – 33; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 18, предложението се приема. 
 
Антоан Влаев и Стен Лазаров за протокола – „за“. Следващото 

заявление от Милена Георгиева. Да бъде освободена от състава на ПК 
„Младежки дейности и спорт“ и да бъда включена в състава на ВрК 
„Структури и общинска администрация“. Мнения и съображения? Няма. 
Режим на гласуване. 

 
 1027-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 20, ал. 1, т.1 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Младежки 
дейности и спорт”, общинският съветник Милена Димитрова Георгиева. 

1027-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2, от „Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 
съвет – Варна решава общинският съветник Милена Димитрова Георгиева 
да бъде член на ВрК „Структури и общинска администрация”. 

 
Резултати от гласуването: за – 32; против – 0; въздържали се – 1; 

отсъстващи – 18, предложението се приема. 
 
Стен Лазаров и Антоан Влаев за протокола – „за“. Има ли други 

колеги, които да искат..? Надя Георгиева, заповядайте. 
 
Надя ГЕОРГИЕВА 
Искам да напусна комисия по „Собственост и стопанство“ и да вляза 

в комисия „Младежки дейности спорт“. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения колеги? Режим на гласуване. 
 
1028-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 20, ал. 1, т.1 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Собственост и 
стопанство”, общинският съветник Надя Иванова Георгиева. 

1028-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2, от „Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 
съвет – Варна решава общинският съветник  Надя Иванова Георгиева да 
бъде член на ПК „Младежки дейности и спорт”. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 17, предложението се приема. 
 
Стен Лазаров за протокола – „за“. Заповядайте, госпожо Гърдева.  
 
Марица ГЪРДЕВА 
Заявявам желание да напусна комисия по „Младежки дейности 

спорт“ и да бъда член на комисия по „Собственост и стопанство“. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Мнения и съображения колеги? Режим на гласуване. 
 
1029-16. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 20, ал. 1, т.1 от 
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК „Младежки 
дейности и спорт”, общинският съветник Марица Димитрова Гърдева. 

1029-16-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 2, от „Правилник 
за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, Общински 
съвет – Варна решава общинският съветник Марица Димитрова Гърдева да 
бъде член на ПК „Собственост и стопанство”. 

 
Резултати от гласуването: за – 34; против – 0; въздържали се – 0; 

отсъстващи – 17, предложението се приема. 
 



Юлияна Боева за протокола „за“ и Стен Лазаров за протокола – „за“. 
Други заявки колеги по отношение на комисиите? 

 
Преминаваме към точка седемнадесет от дневния ред. 
 

  



 
XVII. 

 
По точка седемнадесета от дневния ред: 
ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 

Докл.: Тодор Балабанов  – Председател на ОбС 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Има едно постъпило писмено заявление от г-жа Маргарита 

Атанасова за изказване. Г-жо Атанасова, заповядайте. Давам Ви думата. 
Ако обичате само да пробваме този микрофон дали работи. Пробвайте 
микрофона.  

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Проба  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
А чува се, да. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа съветници, 

уважаеми присъстващи в залата, господин председател, конкретно, точно 
към Вас отправям следното запитване: правилника за изпълняване 
различните членове за работата на общинската сесия точно, ясно и 
конкретно е написано, за да не бъда разногласна в думите си прочитам чл. 
79 в точка 1 – гражданите осъществяват контрол върху дейността на 
Общинския съвет, кмета и общинската администрация. Точка 3 – при 
поискване от страна на гражданите, след легитимиране, те могат да се 
изказват, да отправят питания, становища и предложения от 
компетентността на Общинския съвет, кмета или общинската 
администрация, представляващи обществен интерес и да получават 
отговори по тях по време на заседание на комисиите на заседанията или на 
Общинския съвет без да бъде гласувано. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Изказването на гражданите са от поставените в залата микрофони и 

са в рамките на регламентираното време за изказване на общинските 
съветници по съответната точка от дневния ред. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, така е. 



 
Маргарита АТАНАСОВА 
Така. Аз се чувствам … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Гласувано ли Ви е искането за изказване? Гласувахме ли Ви 

искането за заявлението за изказване? 
 
Маргарита АТАНАСОВА  
Ами Вие …Вие не ми разрешихте … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Напротив, в момента сте на микрофон поставен в залата.  
 
Маргарита АТАНАСОВА  
Аз в момента съм на микрофон, но тия питания, които аз исках да 

отправя… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Директно са по първа точка към кмета на Община Варна. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Първа точка има изрична друга разпоредба, която казва, че питания 

се отправят към кмета в тази точка специално. В тази точка в момента, в 
която съм Ви дал възможност да се изкажете, също може да отправите 
питане, което ще бъде протоколирано и съответно отправено. 

 
Маргарита АТАНАСОВА 
Добре, аз няма да споря, просто аз по канален ред съм си подала 

писмено нещата и ще чакам писмено да ми се отговори. Ами тогава питам 
следното нещо. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, заповядайте. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
Уважаеми дами и господа, тук във Варна се шири една история, 

която никак не е приятна на НПО организациите, на председателите, които 
представляваме тези организации, касае се специално от Закона за защита 
на животните. Точно и ясно там е регламентирано, че общинска полиция 
дори и друга полиция са задължени при подаден сигнал да съдействат, 
фактически, на НПО организациите. Де факто се получава точно 



обратното. Пристигат по сигнал на някакви граждани, общинска полиция, 
която не желае да се представи кой и какъв са, пристигат с чистачки, 
започва грубо отношение от чистачките в следствие, на което писмено 
също е подадено преди 3 месеца, както и отпреди една година- какво се 
прави в град Варна, като заявяват, че за животните в град Варна, това което 
ходят по него е общинска земя и там където се намират на общинска 
собственост никой няма право да постави нито канче с вода, нито храна, 
развалят се директно къщите, всичко се унищожава. Питам ние в 
Европейска зона ли сме или живеем някъде из Анадола? Защото дори и в 
Турция, в най-студените времена отвориха вратите и пуснаха в пет-
звездните си хотели животните. Второто нещо пак касае същите тия 
животни подадохме 10 неправителствени организации с подписи след като 
има такова отношение към животните.. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моля за тишина колеги… 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
…и не се спазва Европейската конвенция .. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, много моля за тишина.. 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
..и не се спазва Европейската конвенция, молим тогава, ще им 

съдействаме да бъдат унищожени. Всичко да съберем, да го унищожим, да 
изпразним тези ниши като естествено по този начин 40 бройки, които се 
водят към тоя кучкарник, небезизвестен, веднага се закрият, четиридесет 
хиляди на месец ще си влязат в хазната и с това нещо, обаче никой не е 
съгласен, но не ми се и отговаря. Това ми бяха питанията лично, защото 
лошото отношение към нас, с което  ние подпомагаме по всякакъв начин  
дейността на община Варна, защото няма никъде, никъде не е 
регламентирано, че може да направите на животните, специално на 
котките кастрация, ние сме се заели с това нещо. Помагаме за тия животни, 
които казват - кастрирай и върни по закона. Като ги върнем какво става, 
кой ги храни. Ами нали като не им дадете нищо те фактически ще станат 
агресивни. По-добре тогава, дайте да го решим тука, всички съветници 
гласувайте, дайте да унищожим всичко. Аз нямам нищо напротив, първа 
ще се подпиша. Унищожаваме ги, ние ще бъдем спокойни, вие също. Това 
бяха моите питания и аз не говоря само от мое име, защото съм внесла тази 
декларация и е подписана от 10 неправителствени организации на град 
Варна и са подпечатани. Ние сме съгласни да ги унищожите, просто не 
работят, излишни пари се дават, а ние просто от празно в пълно наливаме и 
обратно и това са средства… 

  



Тодор БАЛАБАНОВ 
Нито кмета, нито Общинския съвет могат да вземат такова решение, 

още повече, че същото е нехуманно… 
 
Маргарита АТАНАСОВА 
А по-хуманно ли е според Вас, това което се прави от общинска 

полиция. Идват, чупят, унищожават, сгазват закона. И другото, което е, от 
четири години ние молим да се назначи един свестен ръководител, който 
наистина да е запознат в тази област, специално за животните. Това нещо 
при първия, който го назначиха с конкурс се оказа, че има фалшива 
диплома. Лично аз, с моята организация го разкрихме и го дадохме на 
прокурор. При втория, който назначихте, пак с конкурс, оказа се, че има 
един куп присъди, пак го разкрих и пак го махнахте. И сега какво, нямате 
нужда от фактически хора, стойностни ли? Ами три молби са подадени от 
стойностни хора, но не ги искате. Ето това искам да Ви кажа. Нищо не се 
прави. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах, благодаря. Колегата иска да каже нещо по темата. 
 
Добрин ИВАНОВ 
Чува ли се само да питам? Искам да кажа, че това… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Малко по-силно. Вдигнете го нагоре. 
 
Добрин ИВАНОВ 
Искам да кажа, че това което жената предлага е нехуманно и 

недопустимо. Всяко живо същество има право на живот. И как така да не 
им се дава вода или храна. Тези животните ще умрат. Ако на Вас не ви 
дадат храна или вода? Ако случайно останете на улицата някой ден? По 
принцип това е насилие над животните, което предлагате, а те вече имат 
права според европейските и българските закони. Това наистина е 
подсъдимо. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ/към Маргарита Атанасова/ 
Вече се чудя дали да Ви давам думата.  
 
ДОБРИН ИВАНОВ 
Кучетата стават агресивни, защото са ги направили такива, но те не 

се раждат такива. Не може такова нещо. Не съм съгласен. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, колега. Има още граждани в залата. Ако някой 

….заповядайте, виждам, че ме гледате, просто искате нещо да ни 



споделите. Не се притеснявайте, заповядайте. Те само представителите на 
БСП си тръгват рано, рано, така че ние всички останали сме тук, както 
виждате. 

 
Христо КЪРДЖИЛОВ 
Благодаря Ви за вниманието. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Извинявам се. Заповядайте, само се представете за протокола. 
 
Христо КЪРДЖИЛОВ 
Уважаеми г-н председател Христо Кърджилов се казвам, уважаеми 

господа и госпожи съветници, в качеството си на родител, представител на 
спортен клуб „Ледени спортове - Варна“ сме тук и наблюдаваме сесията от 
два дена. За съжаление не успяхме да вземем участие в дебатирането по 
точка 7, където беше приета Стратегия за развитието на спорта на 
територията на общината, но тъй като си направихме труда и да я прочетем 
и да погледнем протоколите от комисията, където също е приета без 
дебати както и тук, имаме какво да кажем така съвсем на кратко. Във 
връзка с изменението, което е гласувано на Общински съвет на тази 
Наредба на 19 май тази година, има направени съвсем кратки формални 
изменения в наредбата, касаещи чл.8 и чл.12 за тези, които не са запознати 
ще кажа, че една думичка календарна година се заменя със състезателна 
година и други думички, които касаят преминаването на състезателите от 
един спортен клуб в друг също са редуцирани. На практика в Наредбата 
няма указания как да бъде приложена, с изключение на края й, в който е 
казано, че влиза в сила веднага, но няма срокове, които да променят вече 
направените молби за финансово подпомагане на клубовете. Няма и 
изрични указания в такъв документ или в съпътстващи някакви 
нормативни документи или политическо решение, което да казва, че 
трябва да се приложи от някакъв срок. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
С две думи вече има подадени преписки-заявления по време на 

приемане на наредбата  
 
ХРИСТО КЪРДЖИЛОВ 
С две думи има натрупани напрежения. За последните няколко 

месеца на годината се взе решение от Дирекция Спорт в лицето на 
директора, че трябва да бъде приложена за последните няколко месеца на 
годината в изменения си вид Наредбата в следствие, на което се натрупа 
някакво напрежение. Сега, ако трябва да върна пак лентата, ще кажа, че 
сме благодарни на Община Варна. Това са деца, около 70 на брой, заедно с 
техните семейства, които тренират този спорт от 5 до 15 годишна възраст, 
малки деца са това и в светлината на това, което чух и от г-н Костадинов за 



грижата на Общината в лицето на Общински съвет за прираста, за 
развитието на младежта и спорта и т.н казвам , че сме благодарни за това, 
че този спорт не го е имало преди 5-6-7 години. Със създаването на това 
съоръжение, което е уникално за територията не само на община Варна, но 
и на по-голямата част от България, въпреки недостатъците на това 
съоръжение, всъщност този спорт стъпи на крака, разви се и сега има, 
както във всяка една стратегия има очаквани резултати постигнати. Така, 
това, което искам да кажа, е че ние имаме 5 години помощ от страна на 
общината - финансова и в това число ползване на това съоръжение. От 
тази година бяха намалени и редуцирани часовете за нашия клуб, разбирам 
и за другия клуб, защото клубовете, които развиват този спорт са два и от 
там се натрупа някакво напрежение. Първо, поради неясните правила в 
Наредбата, съвсем ясно разписани как трябва да бъдат прилагани, но 
поради липса на прозрачност от страна на дирекцията не е ясно как точно 
се смятат точки, вече по новите правила кога започват това смятане в 
следствие, на което от септември месец графика беше редуциран. За мен 
като гражданин абсолютно никакъв проблем не виждам в това, тъй като 
ресурс има там за ползването, режийните разноски  на това съоръжение са 
значителни, те си вървят. Вместо да стои празно в по-голямата част или да 
кажем с ниска степен на натоварване може да се разпредели чисто 
организационно да бъде взето политическо решение дори на ниво директор 
на дирекция. Това не се случва вече четвърта седмица, въпреки това, което 
пишем като молби, жалби в това число са потърпевши, заместник-кмета 
Базитов. Смятам, че трябва да преразгледате като Общински съвет тези 
поправки, особено визирам тази поправка, която касае преминаването на 
състезатели от един в друг клуб. Още една скоба ще отворя, това означава 
в нашия спорт подготовка на състезател най-малко 4-5 години, за да стигне 
до ниво състезание, макар и на национално равнище. В тази Наредба има 
изменение без мотивация, не знам законосъобразността нали на приетото 
решение каква е, но има изменение на това правило в рамките на една 
година един състезател да премине в друг клуб и всъщност дивиденти за 
предишния клуб да има едва само в първата година, а не така както е било 
записано три години подред като тежестта на финансовото подпомагане 
преминава постепенно от клуба, който го е подготвил като състезател през 
първата година 70 %, през втората година двата клуба са имали по равно 
финансиране, третата година вземе вече превес новия клуб и четвъртата 
година 100 % се възползва вече  финансирането новия клуб. Няма 
мотивация на такова решение, защото това е свързано с финансови разходи 
и интелектуално напрежение на треньори, спортисти, състезатели да го 
подготвиш този човек. И ако искаме да има развитие, то трябва да се 
толерира инвестицията в такъв развитие, а не просто конкурентостта както 
се изрази господин Димитров, директора на дирекцията, че иска да има 
конкуренция между клубовете. Да, но така никой не иска просто да влага 
време и ресурс финансов и всякакъв в подготовка на състезатели. Излиза, 
че то не е в интерес на високо спортно майсторство, а обслужва някаква 



друга цел, която не ясно мотивирана за нас. Тава е. Благодаря за 
вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, аз ще дам възможност на колегата Мартин Байчев, 

който е председател на комисията по „Младежки дейности  спорт“ да… 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Колеги, аз …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…разяснение в случай на… 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
….Разяснение по наредбата. Първо, по наредбата. Вие казвате, че 

няма мотивация. Напротив, мотивацията я има. Първо, разглеждано е 
месеци наред, минало е през целия обществен съвет, през всички възможни 
органи, коментирано е с купища клубове, това че в този момент Вие не сте 
участвали в обсъждането не може да кажете, че няма мотивация. В същото 
време виждам, господин Марчев че е тук, аз лично съм инициирал срещи 
между Вас и другия клуб. И пак казвам предварително, аз съм за пълната 
равнопоставеност на двата клуба, което в момента не е факт, тъй като 
единия се изказва в ущърб на другия. Дайте да застанем с двете тези и да 
видим, кое точно. Аз разбирам, че би Ви било по-добре, ако няма друг клуб 
и може да се ползва залата само от единия клуб, но когато и другия клуб 
покаже резултати, ние няма как да не ги забележим. 

 
Зала 
Ние нямаме желание да няма втори клуб. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Само не можах да разбера какви са Ви изискванията. Разбрах, че 

Наредбата не Ви харесва. Винаги в спорта забелязвам, че винаги има някой 
който не харесва новите наредби. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Начина е строго законово регламентирана процедура, тъй че …. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Аз пак казвам искам …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах аз…. 
 
 



Мартин БАЙЧЕВ 
Равнопоставеност….. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще помоля председателя на комисията да инициира…. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
Аз съм имал много разговори с двете страни, съжалявам тука пред 

господин Марчев да кажа, че или от тяхна страна е имало обратно 
действие на разбирането между тях, никога няма никакъв консенсус. 
Наредбата се прие и имаше обсъждане много сериозно на Наредбата. Били 
сме заедно с господин Марчев и други представители при господин 
Базитов и с господин Димитров е разговаряно. Аз лично в този случай 
казвам ние търсим равнопоставеност, но ако сте дошли тука да го кажете в 
отсъствието на другия клуб, дайте да се съберем аз нямам нищо против 
като председател на комисията… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това щеше да е моето предложение…. 
 
Мартин БАЙЧЕВ 
…директор на дирекция, заместник кмет и Вие да го изговорим. 

Защото не съм сигурен, че колегите, при положение че Наредба се приема 
винаги след обсъждане и обсъждането беше много обстойно. Подкрепено 
от целия обществен съвет, в който има лица много известни в спортните 
среди и компетентни, въобще и по националното законодателство, по 
изготвянето на наредби и т.н. и сега да дойдете да кажете, че не е 
мотивирано нашето решение, малко е обидно към комисията. Благодаря 
Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви. Аз се надявам наистина да инициирате една среща, но 

заедно с всички клубове. Само колега Костадинов една секунда. Заедно с 
всички клубове, ето председателя на комисията се е ангажирал, 
представители на администрацията, на което да се приеме някакво 
взаимноизгодно за всички, пак казвам, подчертавам за всички решение. 
Костадин Костадинов. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ  
В пълна подкрепа и продължение на това което каза Мартин Байчев, 

като председател на комисията. Аз пък като член на комисията, мога да 
кажа, че това което можеше да бъде направено и да бъдат защитени 
интересите на единия или на другия клуб е направено. Смятам, че към 
настоящия момент тази равнопоставеност е налице. И заради това остава 
един леко неприятен привкус в момента в мен, защото на практика,… 



защото това, което се цели е да се наруши тази равнопоставеност, тъй като 
в момента ситуацията е следната и двата клуба имат по шест часа 
ползване. Само, че както беше казано от страна на единия клуб, те казаха 
коректно, че подават жалби и имат съответно своите обструкции, от 
другата страна също има такива. Беше пропуснато да се спомене, че има 
среща, среща с Базитов – заместник-кмета, който се занимава и му е в 
ресора, и на тази среща е казано, че ситуацията към настоящия момент, от 
гледна точка на Общината е паритетна за двата клуба и не може и не 
трябва да се търси надмощие от едната страна или от другата. Да трябва да 
споменем и нещо друго, че според другия клуб има часове, които са 
заложени за начално обучение по хокей, а всъщност използват за фигурно 
пързаляне. При условие че и двата клуба имат само по шест часа за 
фигурно пързаляне. Така, има както виждате доста, доста нещо, които не 
бяха казани и за това както каза и Мартин … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…липсата на една страна винаги… 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
.. да. И за това всъщност смятам че баланса е нарушен и аз предлагам 

да не го коментираме повече този въпрос. Има си една процедура, която си 
върви минала е приемането на тази Наредба, тя е добра. Тя е мотивирана 
както каза Мартин, има разговори с Базитов, който същевременно е в 
течение на абсолютно всичко това, което се случва. Не мога да разбера 
само Марчев в качеството си, ако иска нещо да каже и той допълнително, 
да сподели тука с нас. Но на практика за мен проблем няма. Има 
равнопоставеност и от тук насетне, това което може да кажем е да се 
надяваме единия или другия клуб да носят чрез децата си успехи на Варна. 
Това е много неприятно и пак казвам оставя един лош привкус във всички 
нас. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Моята идея беше не да променяме Наредбата, колега,  а да се 

направи една среща на която самите ние да го играем ролята на посредник, 
да се изгладят отношенията на този етап нищо повече. Господин Атанасов, 
поискахте думата също по темата, след което ще Ви дам възможност да… 

 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, само ще Ви кажа 

нещо значи тази точка е за изказване на мнения на граждани и така, че не 
ги обвинявайте, че се изказват тезата. Защото пък във Вашата теза, във 
вашата теза излиза че Вие пък малко накланяте към другия клуб. Така, че 
тази точка е за граждани, не аз няма да го коментирам това. Но тази точка е 
те изкажат тяхната теза и не ги обвинявайте, ако иска другия клуб да дойде 
да дойде. Нали тука не сме ги селектирали те да идват или някой ги е 



поканил. … да дойдат желанието. Ами господин Костадинов, желанието на 
тези хора е да дойдат тука и да изчакат два дена, ако имаше желание от 
другите и те да дойдат. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Ами те знаели са ….? 
 
Христо АТАНАСОВ 
Господин Костадинов, да знаят че има сесия ли…? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, колеги, много моля иззехте, иззехте възможността на 

гражданите…. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Костадин Костадинов тази точка е за гражданите да се изказват и те 

са дошли като такива, а Вие тука защитавате някаква теза, не мога да Ви 
разбера. Другите знаели ли са, ама чакайте. Ха, какво значи знаели ли са 
има ли. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Въпроса е когато ги няма другите не може да се чуе и другата гледна 

точка и за това… 
 
Христо АТАНАСОВ 
Тази точка ако искате ще Ви я цитирам, още веднъж да я чуете и Вие 

като юрист знаете много добре. Почвате да говорите в една друга насока. 
Така, по отношение на самата Наредба, и по отношение на прилагането на 
самата Наредба да, има там напрежение и тука няма обвинения и тези 
срещи затова аз между другото ги поканих да си пуснат жалбите и до 
правната комисия, да разгледаме въпроса и от тази гледна точка. Но пак Ви 
казвам, изказванията Ви, говоря за Вас конкретно, беше че  и другия клуб 
трябва да присъства. Не е задължително. Това е свободно място, където в 
тази точка, могат който иска да дойте. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Точно така е. 
 
Христо АТАНАСОВ 
А така и тогава не ги обвинявайте, че трябва да чуете и другата 

страна. Не Вашата…Ами нека да дойдат да ги чуем. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Е как да дойдат като не …. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Колеги, говорите за различни неща. 
 
Христо АТАНАСОВ 
За това те си изказват тяхното мнение. Благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Господин Атанасов напълно сте прав. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Напълно съм прав. Но …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
…но говорите за нещо различно. Той имаше предвид на една обща 

среща да се чуят двете гледни точки. Давам възможност, заповядайте. Ние 
няма да вземаме решение в момента. Не, не не…. 

 
Волен МАРЧЕВ 
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа 

общински съветници, ще бъда кратък разбира се, ще внеса само яснота. 
Нашите претенции са към методиката, по която се изчисляват точките, тъй 
като никой до сега не застана. Имаше три срещата с господин Базитов, с 
господин Християн Димитров, с господин Венцислав Младенов, които са 
съответно отговорници от дирекцията и на базата. Господин Базитов ясно 
даде разпореждане какво да се случи и два месеца и половина това нещо не 
се случва. Преди няколко дена, само да обясня на господин Костадинов, 
имаше среща, инициирана от предприятието Спорт в която бяха поканени  
двата клуба, за да се постигне някакъв консенсус. Предложи заместник-
управителя, господин Василев, предложи равнопоставеност между двата 
клуба, на което ние бяхме съгласни. Другият клуб отказа. Какво мога да Ви 
кажа от тук насетне? Аз предложих да направим още една среща с експерт 
от дирекция „Спорт“, който да дойде и да разясни методиката, по която се 
смятат точките. По коя Наредба, как се тълкува наредбата и така. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Разбрах Ви, предполагам, че идеята за срещата, която евентуално 

колегата Байчев се ангажира да направи между двете страни, ако трябва и 
колегата Атанасов поканете като председател… Колегата Костадинов 
също. Нали, целта е да изгладим противоречията, които имате. И в двата 
клуба има деца. Аз пак казвам. Никой не иска да застава нито на едната, 
нито на другата страна… 

 
Волен МАРЧЕВ 
Естествено. Всичко рефлектира върху психиката на децата. 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Нали идеята е всички деца да бъдат доволни. Всички имаме деца. 

Всички искаме да спортуват. 
 
Волен МАРЧЕВ 
Благодаря Ви. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И аз Ви благодаря. Господин Марков заповядайте. Що там не 

ползвахте микрофона, ами тичате. Недейте така. 
 
Росен МАРКОВ 
Не се притеснявайте за мене. Росен Марков и за да бъда точен и 

кратък пак ще го прочета. Питането ми е към кмета и към председателя  на 
Общински съвет град Варна. Това питане съм го направил официално още 
през месец август, но до този момент отговор няма. Ще го прочета. 
Въпросът ми е? Кога калинката Елица Пламенова Ботева ще бъде 
отстранена от длъжност управител на общинското дружество „Обреди“ 
ЕООД? Основанията ми са, първо тя не отговаря на задължителното 
условие на конкурса да има минимум две години стаж на ръководна 
длъжност. Тя няма нито един ден такъв в живота си. Винаги е работила 
само като обслужващ персонал. Този факт е безспорен и установен и от 
прокуратура. Второ… 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Само ще Ви прекъсна, извинявам се. Ше дам много кратък отговор. 

Аз съм запознат, тъй като питането е към мен, аз съм запознат със 
всичките мотиви вътре, които сте изложили. Нито кмета, нито 
председателя имат право да сменят когото и да било. Нали, оставам на 
страна квалификациите, които нямате право да правите по принцип. 

 
Росен МАРКОВ 
Не само факти. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Правите едни квалификации в началото, там пише, няма 

значение…Това е компетенция на Общински съвет – Варна. Когато 
Общински съвет-Варна прецени, тогава ще направи промяна в 
управлението на Дружеството и с това, ако това Ви е единственото питане, 
аз приключвам темата. 

 
Росен МАРКОВ 
Да още едно нещо. Второ основание или Елица Ботева е излъгала 

комисията по избора на управител… 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Това … 
 
Росен МАРКОВ 
Това е документ с невярно съдържание… 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Закривам заседанието. 
 
 

* Резултатите от поименните електронни гласувания са отчетени от 
„Информационна система на Общински съвет – Варна“, като списъците 
са неразделна част от настоящия протокол. 
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