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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. 
 
 
 

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

 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание, проведено на 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. 
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 на ПК „ФБ“ 

     
    
 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. 

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
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“. 

 
 
 
 
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.    

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
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. 

 
 
 



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. 

 
 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
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. 



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.   

 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
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.   

 
 
 
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. 

 
 
 
 



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.   

 
 
 
 
 

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“. 

 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
 

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



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

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 22 
от заседание, проведено на 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. 

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“ 

 
 

 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. 

 
 
 
 

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.   

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
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. 

 

 
 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание, проведено на 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. 
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 на ПК „СДЖП“ 

        
 

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. 

 
 
 
 
 



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. 

 
 
 
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. 



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.   

 
 
 
 
 
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. 

 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание, проведено на 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. 
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.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „Здравеопазване“ 
        
   
 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.  

 
 
 
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. 

 
 



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. 

 
 
 
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. 

 
 
 
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.  

 
 
 

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

  



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание, проведено на 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. 
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 на ПК „КДР“ 
          
 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. 

 
 
 
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“. 

 
 
 
 

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“.          
   
 
 
 
 

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.   

 
 
 
 
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.  

 
 
 
 

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

  



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание, проведено на 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. 
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“ 
      
 
 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. 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

  
 
     

 
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание, проведено на 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. 
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“ 

          
 
 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.  
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 

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

  
 
     



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание, проведено на 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. 
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“ 

 
 

 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. 

 
 
 
 
 
 
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,  

ПИ 10135.5403.489 
9/585 кв.м  
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“ ,  

ПИ 10135.2563.1841, 
ПИ 10135.2563.1935, 
ПИ 10135.2563.1933 

Замяна на 58/2706 кв.м 
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 

9512/07.06.2017г.  
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“,  
Проектни дялове: 
ПИ 10135.5401.3605 - 1000 кв.м 

8523/ 
15.07.2015г. 



ПИ 10135.5401.696 ПИ 10135.5401.3606 - 1000 кв.м 
ПИ 10135.5401.3607 - 539 кв.м 
ПИ  10135.5401.3615 – 238 кв.м 

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. 

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 



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. 

 
 
 
 



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. 

 
 
 
 
 
 
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 

Номера на имотите, 
местонахождение Площ - кв.м АОС/ 

правно 



ред 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. 

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 



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. 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
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. 

 
 
 
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. 

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
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. 

 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание, проведено на 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. 
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 
          
 
 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. 

 

 

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

 

 

 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание, проведено на 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. 
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 

        
   
 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. 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание, проведено на 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. 
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 

  
     
 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. 
 
 

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

  
 
     



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание, проведено на 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. 
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  
       
 

 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“.“ 



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“. 
 
 
 

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

  



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

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 22 
от заседание, проведено на 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. 

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 

 
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.  

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



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

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 22 
от заседание, проведено на 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. 

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   
 

 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. 

 
 
 
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. 

 
 



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. 
 
 
 
 

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! 

 
 

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

  



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание, проведено на 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
 

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

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС  
 

 Общински съвет – Варна прие 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”. 

 

 

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”. 
 

 
 
 

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”. 

 
 
 
 
 
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”. 

 



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”. 

 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 22 

от заседание, проведено на 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. 
по точка  седемнадесета от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
       
   
 
 
 

Общински съвет – Варна няма решения. 

 
 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
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	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 юридичес...
	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 „Ц...
	* 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 догов...
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