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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 

Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Вичев, заповядайте. 
 

Януарий ВИЧЕВ  
Уважаеми, г-н кмет, уважаеми колеги, двата ми въпроса са свързани 

първо със с. Константиново. Всички сме запознати с там обстановката, с 
оглед преди две години наводнението. Въпросът ми е кога ще започнат там 
строително-монтажните работи, тъй като гражданите на…, наши 
съграждани в това село се оплакват, че нищо не е направено. Има доста 
обещания, има отпуснати пари, но нищо не е започнало да се върши в това 
село, във връзка с инфраструктурата. Това ми е първият въпрос.  

Вторият въпрос е свързан с преместваемите обекти, във връзка с 
наредбата, която все още не е приета, новата наредба. Въпросът ми е 
свързан все пак ние не може да чакаме да приключат всички 
инфраструктурни проекти в града и ако може да се даде указание на 
районните администрации да започнат да функционират със старата 
наредба и всички преместваеми обекти, които са незаконни да бъдат 
премахнати, а тези които са читави и могат да работят да продължат да 
работят. В момента се получава параграф 22 и нищо не може да се върши 
тая малка икономика, която все пак е в тези преместваеми обекти на 
нашите граждани, съграждани на практика не могат да работят. Благодаря 
ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Вичев. Г-н Боев, заповядайте.  
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги, 

съграждани, моят въпрос е свързан с питания, които постъпват при мен в 
качеството ми на съветник от наши съграждани, живущи на територията на 
кв. „Христо Ботев“. Става въпрос за някои от въпросите, които съм ги 
поставял и преди, но други са нови, но със сходен характер. Уважаеми 



колеги, дълго време на територията на този наш квартал „Христо Ботев“, 
специално за улица „Тодор Влайков“ говоря, „Тодор Влайков“ улицата е 
там където, покрай училище „Елин Пелин“, където се намира клуба за 
пенсионери и читалище „Христо Ботев“ - за ориентация просто - 
функционираше клон на пощата. Този клон обслужваше голяма част, 
всъщност всички живущи в кв. „Христо Ботев“, част от ромската махала, 
чак горе до „Средна гора“. Това е един много сериозен като обем наши 
съграждани. От около 3-4 години този клон на пощата там не 
функционира, като при контактите ми със служители от пощата ми казаха, 
че е поискан голям наем от страна на общината. Става въпрос за една 
сграда, не мога да нарека, една постройка, дървена постройка с около 5-6 
стаи. Барака. Има 5-6 стаи, от които в момента практически функционира 
една стая, която се ползва от местния районен криминален инспектор, 
който приема два пъти седмично за по час, час и половина. Останалите 4 
или 5 стаи всъщност се рушат и са оставени на произвола на съдбата. Те са 
общинска собственост. Мисля, че няма да е проблем да се върне 
обслужването на тези съграждани, като отново там се настанят 
помещенията на „Български пощи“, тъй като, пак казвам, обслужват много 
голям кръг от наши съграждани. Тук е и кметът на района. Моля да 
направите един оглед с Вашата администрация, господин кмете, и като 
обхождате района и се убедите така, в правилността на това, което Ви 
казвам, вижте и, вижте и….., обърнете внимание на факта, че там не е 
правена санитарна сеч от десетки години. Тук се прави по „Миладинова“, 
по „Македония“, в Морската градина, но там от десетки години няма 
направена санитарна сеч. В същия този район на спирката на училище 
„Елин Пелин“ има две изцяло прогнили дървета, които всеки момент могат 
да паднат. Това ми е питането и моля за отговор в кратък срок. Благодаря, 
господин председател.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Боев. Колеги, други питания? Г-н Гуцанов. 
 

Борислав ГУЦАНОВ  
Уважаеми господин кмет на Община Варна, уважаеми господин 

председател, уважаеми колеги, уважаеми заместник-кметове, кметове на 
райони, първо нямам отговор на двата въпроса от последната редовна 
сесия. Приемам го за техническа грешка. Относно щата на общинския 
съвет, общинската администрация, увеличил ли се е, защо се е увеличил и 
какви са средствата, които са заложени и защо с толкова много са се 
увеличили. И нямам отговор и на въпроса относно интегрирания градски 
транспорт. Това ме провокира отново да задам въпрос свързан с градския 
транспорт, тъй като в продължение на много месеци не го задавам въпроса, 
независимо че ситуацията не е от днес или от вчера. Въпросът е по-скоро 
към председателя на Общинския съвет, отколкото към кмета, защото 



принципал на общинските дружества се явява не администрацията и 
кметът, а Общинският съвет. Защо са запорирани сметките на градски 
транспорт, каква е причината, защо заплатите се плащат не така, както 
трябва, а на ръка? Предполагам, че е свързано със запорирането. И някой 
да ни даде отговор в крайна сметка какво става в това дружество, съчетано 
с въпроса, на който нямам отговор. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ще насоча въпроса Ви към ръководството на дружеството, за да ви 

даде компетентен отговор, въпреки че по отношение на запора се 
коментира въпроса на една от комисиите, на която вероятно сте отсъствал.  

 
Борислав ГУЦАНОВ  
Не съм член на тази комисия.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Да, да, затова казвам. Вероятно не сте присъствал на тази комисия. 

Ще поискам от ръководството да даде отговор по така поставените от Вас, 
два въпроса. Други колеги? Не виждам други колеги. Давам думата на 
господин кмета. По следващите точки и в последна точка, по всяка точка 
от дневния ред и в последната точка имате възможност да правите 
изказвания. Това го обяснявам на всяка сесия. Заповядайте, господин 
кмете.  

 
Иван ПОРТНИХ 
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и 

господа общински съветници, уважаеми съграждани, благодаря за 
поставените въпроси. Ще отговорим, разбира се, своевременно писмено. 
Тъй като днес е важен ден за града ни, най-важната сесия може би за 
годината, свързано с приемането на бюджета, така че пожелавам на 
общинския съвет ползотворна работа и дано след няколко часа градът ни 
има бюджет, който да гарантира развитието му през годината. Успешна 
работа. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ:  
Благодаря Ви. Колеги, преминаваме към точка първа. Втора, 

извинявам се – разглеждане на предложения от ПК „Собственост и 
стопанство“. Г-жо Боева, заповядайте. 

 
Преминаваме към втора точка от дневния ред. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
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ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Собственост и стопанство” относно: 

(1) – приемане на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“. 

(2) – приемане на ред и условия за провеждане на конкурс по 
документи за избор на оценители на имоти и вещи – общинска 
собственост, отговарящи на изискванията на Закона за независимите 
оценители и вземане на решение за провеждане на конкурс. 

(3) – вземане на решение за провеждане на публичен търг за 
отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Яне Сандански“ № 1, вх. А, ет. 1. 

(4) – изпълнение на решение № 4626-3(50)/24.01.2007 г. на 
Общински съвет – Варна, одобряване на пазарни оценки и вземане на 
решение за прекратяване на съсобственост, чрез замяна на имот с 
идентификатор 10135.1030.298, с имот с идентификатор 
10135.1030.298.1.23, находящи се в гр. Варна, бул. „Владислав 
Варненчик“ № 108. 

(5) – предоставяне право на безвъзмездно поставяне на зарядни 
станции за електрически автомобили върху части от имоти – общинска 
собственост, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“. 

(6) – избор на одитор на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2017 г.  

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

   
    
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1058-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 



рег. № РД18000674ВН/10.01.2018 г., Общински съвет – Варна приема 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост през 2018г.“, съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 
 
 
1059-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 80 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД17024579ВН/18.12.2017г., Общински съвет – Варна, приема “Ред и 
условия за провеждане на конкурс по документи за избор на 
оценители на имоти и вещи – общинска собственост, отговарящи на 
изискванията на Закона за независимите оценители”, както следва:  

1.  Да се проведе конкурс по документи за избор на независими 
оценители за изготвяне на пазарни оценки на имоти и вещи – общинска 
собственост. 

2.  Съобщението за провеждането на конкурса да се обяви в един 
местен ежедневник, на информационното табло и на официалната 
интернет - страница на Община Варна. 

3.  Участниците в конкурса, следва да отговарят на следните условия: 
3.1.Да са физически или юридически лица, регистрирани по реда на 

Търговския закон; 
3.2.Да притежават валиден сертификат за оценителска 

правоспособност, издаден от Камарата на независимите оценители в 
България;  

3.3.Да са членове на Камарата на независимите оценители в 
България.  

4.  Комплектът документи за участие в конкурса, следва да съдържа: 
4.1.Заявление за участие;  
4.2.Сертификат за оценителска правоспособност  – копие, заверено 

от оценителя; 
4.3. Автореференция, съдържаща списък на оценки на имоти и вещи, 

извършени от оценителя; 
4.4.  Препоръки; 
4.5. За физически лица – копие от документ за самоличност, заверено 

за вярност от участника; декларация, че лицето не е осъждано; 
4.6. За юридически лица – копие от удостоверение от Търговския 

регистър към Агенция по вписванията; декларация, че лицето не е обявено 
в несъстоятелност, не се намира в производство за обявяване в 
несъстоятелност и не се намира в ликвидация.  



5. Документите за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от 
публикуване на обявлението. 

6. Конкурсът се провежда в 5-дневен срок от изтичане на срока за 
подаване на документите. 

7. Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на 
кмета на Община Варна. В заповедта се посочва датата, мястото и часа за 
провеждане на конкурса. 

8. За резултатите от проведения конкурс, комисията изготвя доклад, 
който се представя на кмета на Община Варна  за одобряване. 

9. Кметът на Община Варна издава заповед за утвърждаване на 
списък на независими оценители за изготвяне на оценки на имоти и вещи – 
общинска собственост, за определяне на възнагражденията за изготвяне на 
оценки от различни разпоредителни и управленски действия и за реда за 
възлагане изготвянето на оценки.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публично оповестения конкурс, като въз 
основа на резултатите от конкурса издаде заповед за утвърждаване на 
независимите оценители. 

 
 
 
 
 
1060-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2  от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 50 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. № 
РД17024903ВН/22.12.2017г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на недвижим имот – частна общинска находящ се в гр. Варна, ул. 
„Яне Сандански” № 1, вх. А, ет. 1, представляващ самостоятелен обект с 
идентификатор 10135.1030.292.1.22 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда и тридесет.двеста деветдесет и две.едно.двадесет и две)  със 
застроена площ равна на 177,39 (сто седемдесет и седем цяло и тридесет и 
девет стотни) кв.м., за срок от 5 /пет/ години при стартова месечна наемна 
цена в размер на 1 890,68 (хиляда осемстотин и деветдесет лева и 
шестдесет и осем 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. 



Стъпка на наддаване – 10 % от стартова месечна наемна цена  в 
размер на 189,07  лева. 

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 2 268,82 (две 

хиляди двеста шестдесет и осем лева и осемдесет и две 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 150,00 (сто и 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 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. 



1061-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 27, т. 4 от 
Наредбата за управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на Решение № 4626-3(50)/24.01.2007 г. на Общински съвет – 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18000647ВН/10.01.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарните 
оценки, изготвени от независим лицензиран оценител на имоти, с които са 
определени пазарните стойности на заменяемите имоти, съответно: 

1. За 39 кв.м. идеални части от ПИ № 10135.1030.298, находящ се в 
гр.Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 108 в размер на 11 442,00 лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1,00 кв.м. – 293,38 лева, без 
включен ДДС. 

Имота е собственост на Маргарита Георгиева Янчева, на основание 
нотариален акт №161/05.03.1976 г., том ІІ, дело №747/1976 г. 

2. За самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 
10135.1030.298.1.23, представляващ апартамент № 23, находящ е в гр. 
Варна, бул. „Вл.Варненчик“ № 108, вх. Б, ет. 5 със застроена площ от 
90,91 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение № 23, с площ от 6,95 
кв.м., както и 0,7470 % идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж, в размер на 129 224 лева, без включен ДДС. 

Имота е собственост на Община Варна на основание акт за частна 
общинска собственост № 8003/20.10.2014 г., вписан в Служба по 
вписванията по надлежния ред. 

1061-2-1. 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. 4 от Наредбата за управление и 
разпореждане с общинско имущество и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД18000647ВН/10.01.2018г., Общински съвет – 
Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна и 
Маргарита Георгиева Янчева върху ПИ № 10135.1030.298, като Маргарита 
Георгиева Янчева ще прехвърли в собственост на Община Варна, 
собствените си 39 кв.м. идеални части от ПИ № 10135.1030.298, в замяна 
на собствеността на Община Варна върху самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор № 10135.1030.298.1.23, представляващ апартамент № 23, 
находящ е в гр.Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 108, вх. Б, ет. 5, със 
застроена площ от 90,91 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение № 23 
с площ от 6,95 кв.м., както и 0,7470 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, по одобрените с решение по-горе пазарни 
оценки, при следните условия: 

1. Маргарита Георгиева Янчева става изключителен собственик 
на самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.1030.298.1.23, 
представляващ апартамент № 23, находящ се в гр. Варна, бул. 



„Вл.Варненчик“ № 108, вх. Б, ет. 5, със застроена площ от 90,91 кв.м., 
ведно с прилежащо избено помещение № 23, с площ от 6,95 кв.м., както и 
0,7470 % идеални части от общите части на сградата и от правото на 
строеж, след като заплати разликата от 117 782 лв., без ДДС, между 
двете пазарни оценки в полза на Община Варна. 

2. Община Варна става изключителен собственик на 39 кв.м. 
идеални части от ПИ № 10135.1030.298, находящ се в гр. Варна, бул. 
„Вл.Варненчик“ № 108, целия с площ от 3 069 кв.м. по Кадастрална карта 
и кадастрални регистри на гр.Варна, като не дължи доплащане на 
Маргарита Георгиева Янчева. 

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

 
 
 
 
 
1062-2. На основание чл. 21, ал. 1,  т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с решение по 
протокол № 1/14.12.2017 г. на комисия, назначена със заповед № 
4219/13.12.2017 г. на кмета на Община Варна и във връзка с писмо от 
Орлин Данеков – член на комисията назначена със Заповед № 
4291/13.12.2017 г. на кмета на Община Варна с рег. № РД17022717ВН-
006ВН/14.12.2017 г. и по предложение на общинския съветник Светлан 
Костов Златев, Общински съвет – Варна предоставя право за безвъзмездно 
поставяне на зарядни станции за електрически автомобили върху 
части от имоти – общинска собственост съгласно приложени схеми №№ 1-
11 /приложени към настоящото решение/, приети с решение на ЕСУТ при 
Община Варна по Протокол № 42/14.11.2017 г. и одобрени от Главния 
архитект на Община Варна, в полза на Общинско предприятие 
„Общински паркинги и синя зона“, представлявано от инж. Младен 
Иванов – Директор, 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. 
 
 
  
 

1063-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 
закон и по предложение на доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител 



на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания – Варна” ЕООД с рег. № ОС18000048ВН/22.01.2018 г., 
Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска – регистриран 
одитор, за извършване на одиторски контрол на „Специализирана 
болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – 
Варна” ЕООД 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 

№ 26 
от заседание, проведено на 31.01.2018 г.  

по точка  трета от дневния ред 
 

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

(1) – приемане на Отчет за изпълнението на Годишния план за 
приватизация за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. 

(2) – приемане на Годишен план за приватизация за 2018 г. 
 

  Докл.: Петко Бойновски – Председател на КПСПК 
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1064-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна, 
приема Отчет за изпълнението на Годишния план за приватизация за 
периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., съгласно приложение. 

 
 

1065-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от ЗПСК, 
Общински съвет – Варна, приема Годишен план за приватизация за 2018г., 
съгласно приложение. 

 
 
 

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 
№ 26 

от заседание, проведено на 31.01.2018 г.  
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 
(1) – приемане на бюджета на Община Варна за 2018 г. по приходи и 

разходи и приложенията към него. 
(2) – осигуряване на гориво за отопление на културните институти на 

град Варна. 
(3) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на ТВ 

„Черно море” за реализиране на телевизионно предаване „Европейска 
Варна”. 

(4) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Дарик радио – Варна” за съвместен медиен проект „Зала Пленарна”.    

(5) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Радио Варна“ за медийно отразяване на културни, спортни и обществени 
прояви в Община Варна. 

(6) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на  
„Труд медиа“ ЕООД за медийна подкрепа за популяризиране на работата 
на местното самоуправление. 

(7) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за 
реализиране на музикално събитие „MTV представя Варна Бийч 2018“. 

(8) – изменение и допълнение на т. 13 от Приложение № 2 към 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна. 

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

(10) – разрешаване формирането на две самостоятелни паралелки с 
брой ученици под норматива в СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна за учебната 
2017/2018 година. 

   
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“ 

       
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 



1066-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 и 
чл. 52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2018 г., чл. 39 и чл. 94 от Закона за публичните финанси и по 
предложения от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18000797ВН/12.01.2018 г. и № РД18000797ВН-001ВН/12.01.2018 г.,  
Общински съвет – Варна: 
 

І. Приема бюджета на Община Варна за 2018 г. за приходите и 
разходите, както следва:                                                                           (в лв.) 

 
1. ПРИХОДИ -  ВСИЧКО по (Пр. № 1), в т.ч.:                                    393 700  000 

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности: 126 513 098    

а/ Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ/§31-11/                           119 258 436 

б/ Неданъчни приходи от държавни дейности 660 770         

в/ Депозити и средства по сметки /преходен остатък от 2017 г./ 6 593 892 

  по (Пр. 11),  в т.ч. за:     
               -Ф-я Общи държавни  служби                                                255 730 

             - Ф-я Отбрана и сигурност                                                        341 977 
             - Ф-я Образование                                                                  4 320 322 
             - Ф-я Здравеопазване                                                                358 462 
            - Ф-я Социал. осигуряване, подпомагане и грижи               1 080 833                       
             - Ф-я Почивно дело, култура и религиозни дейности               64 982                         
             - Ф-я Икономически дейности и услуги                                    171 586              

 

 
1.2. 

 
Местни приходи, в т.ч.:                                                          

 
267 186 902 

 Приходи, помощи и дарения:                                           151 015 309 

а/ Имуществени и други данъци                                                80 200 000 

б/ Неданъчни приходи                                                                  70 815 309  

 Операции с нефинансови активи: 5 560 000 

   

 Бюджетни взаимоотношения:                           /-24 835 540/ 
а/ Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т. ч.: 4 734 000 
 1. Обща изравнителна  субсидия  - § 31–12, в т.ч.:                  2 529 600 
                    - за зимно поддържане   179 500 
                   -  обща изравнителна субсидия  

 
2 350 100   

 2. Целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи-§ 31–13 2 204 400   
б/ Трансфери между бюджети  /-10 508 289/  

  в/ Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС, в 
т.ч.предоставени трансфери - /-19 429 970 лв./ 

/-19 429 970/ 

  г/ Временни безлихвени заеми, в т.ч.:  
      

368 719 
   



- предоставени заеми (-):   /-4 718 859 лв./ 
- възстановени заеми (+):     5 087 578 лв. 
       

          
 

 Финансиране на бюджетно салдо                          135 447 133 
 
 

2. РАЗХОДИ - ВСИЧКО  по (Пр. №2, Пр. №3),  в т.ч.:                                                       393 700 000 

2.1. Разходи за държавни дейности                          126 513 098 

2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на държавни 
дейности, в т.ч.:                                                       

267 186 902 

а/ за местни дейности                                                  256 088 512 
б/ за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи 11 098 390 

   

ІІ. Приема разходите по функции, / Пр. №2 и Пр. №3/, в т.ч.:        
 

393 700 000 

 Ф-я Общи държавни служби                                            18 085 000 

 Ф-я Отбрана и сигурност                                                    3 313 000 

 Ф-я Образование                                                                118 579 000 

 Ф-я Здравеопазване                                                            19 535 000 

 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          15 587 000 

 Ф-я Жилищно стр.,БКС и опазване на околната среда                      162 692 000 

 Ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности                         16 800 000 

 Ф-я Икономически дейности и услуги                            35 628 000 

 Ф-я Разходи некласифицирани в други функции             3 481 000 

   

ІІІ. 
 
 

Приема разходи по определени дейности и приложения /в лв./:       

 - дейност „Общинска администрация” - Община Варна, райони и 
кметства с населени места /Пр. № 5/ 
 

17 044 364 
 

 - дейност „Други дейности по икономиката“/Пр. № 6/              
 
 - Общински предприятия и дейности със съответните стойности 
/Пр.№ 6а/         
 

11 183 523 
 
 
 

 - дейност „Чистота” / План сметка на разходите по чл. 66 от ЗМДТ/, в 
т.ч. преходен остатък – 5 811 296 лв. /Пр. №7/    
                                                              

33 311 296 

 - дейност „Други дейности по транспорта” за разходите  
за транспорт по групи правоимащи /Пр. № 9/                          

8 200 000 

           - Преходен остатък от облигационен заем от 2015 г. за капиталови 
разходи  /Пр. №12/  
- Преходен остатък от облигационен заем за финансиране на 
собствено участие по проекти на Община Варна, финансирани от 

821 842 
 
1 157 137  
 



оперативни програми на  Европейския съюз и други инвестиционни 
проекти /Пр. № 13/    

 
         - Програма за проектиране на обекти по бюджета за 2018 г. – 2020 г. /Пр. №23/ 

 

         - дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр. №4а/         

          /без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/    110 091 026 

         - дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“  
            по §51 и §52 /Пр.№ 4б/                                                                   8 309 082  
       /без разходите на общинско предприятие „Инвестиционна политика“/ 

 

 
ІV.  Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи по 

функции и източници на финансиране по бюджета за 2018 г. в размер на 
133 071 041 лв., индикативен разчет за капиталови разходи по оперативни 
програми и проекти на Европейския съюз /ЕСИФ и ДЕС/ в размер на 
73 650 764 лв., в т.ч. разчет за капиталови разходи за съфинансиране по 
оперативни програми и проекти / Пр. № 1, Пр. № 2, Пр. № 3, Пр. № 4, Пр. 
№ 34/ 

 
V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 127, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси Общински съвет – Варна приема Разчет на 
разходите, финансирани от приходи по §40-00 „Постъпления от 
продажба на нефинансови активи“/Пр. № 8, Пр. № 4/ 

 
VI. Приема Разчет на разходите, финансирани от 

приватизационни сделки в размер на 1 613 650 лв., включително 
преходен остатък от 2017 г. – 45 950 лв. 

- за  инвестиционните разходи за придобиване и основен ремонт на 
дълготрайни активи (91%) - 1 426 607 лв. 

-  разходи, свързани с приватизационния процес (9%) - 187 043 лв., в 
т.ч. преходен остатък от 2017 г. - 45 950 лв. /Пр. № 15/ 

 
VII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 52 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2018 г. и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 6 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема Разчет за 
финансиране на капиталови разходи от целева субсидия за 
капиталови разходи за местни дейности по обекти за строителство и 
основен ремонт и други позиции на разходите в съответните функции и 
параграфи, в размер на 2 204 400 лв. /Пр. №10/ 



VIII.  Приема  Разчет за численост и фонд работна заплата по 
функции и дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи 
системата на делегиран бюджет /Пр. № 18/. 

 
IX. Утвърждава Списък на длъжностите и на лицата с право на 

транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане 
на част от транспортните разходи, съгласно чл. 36, ал. 2 от ПМС № 
322/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2018 г. /Пр. № 21/. 

 
X. Приема Лимит, разчет за целеви разходи и субсидии:   
 
1. Приема лимити за:        
1.1 Социално-битови разходи в размер на 3% от утвърдените 

разходи за основни заплати на служителите, съгласно чл. 37 от ПМС № 
322/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2018 г.  

1.2 Разходи за представителни цели на кмета на Община Варна и на 
кметовете на райони и кметства в размер до 2% от общия годишен размер 
на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, 
съгласно чл. 88, ал. 1 от ЗДБРБ за 2018 г. и чл. 35, т. 3 от ПМС № 
322/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2018 г. в общ размер  от 55 500 лв. /Пр. № 17/. 

1.3 Разходи за представителни цели в размер на 27 750 лв. на 
Председателя на Общински съвет – Варна в размер до 1% от общия 
годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска 
администрация“, съгласно чл. 88, ал. 2 от ЗДБРБ за 2018 г. и чл. 35, т. 3 от 
ПМС № 322/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на 
Република България за 2018 г. /Пр. № 17/. 

 
2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви 

разходи и субсидии по бюджета за 2018 г., както следва: 
2.1. Програми за промоция, профилактика и рехабилитация на 

общественото здраве /Пр. № 22/ в т.ч.: 
2.1.1. „Аз успявам”- целево финансиране в размер на 21 500 лв. по 

§43 „Субсидии  и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“.  

2.1.2. „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и лечение 
на гръбначните изкривявания” - целево финансиране в размер на 40 000 лв. 
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.  



2.1.3. „Детско зрение” - целево финансиране в размер на 25 000 лв. 
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.   

2.1.4.  „Профилактика на глаукомата” - целево финансиране в размер 
на  15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.  

2.1.5. „Профилактика на сънната апнея” - целево финансиране в 
размер на 15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.  

2.1.6. „Детско дентално здраве” - целево финансиране в размер на 23 
500 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“. 

2.1.7. „Профилактика на женското здраве – трансвагинално 
ултразвуково изследване” - целево финансиране в размер на 20 000 лв. по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“. 

2.1.8. „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“ - целево 
финансиране в размер на 18 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“. 

2.1.9. „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни 
вещества” - целево финансиране в размер на 75 000 лв. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“. 

2.2. „Социална програма на Община Варна за 2018 г.“ - целево 
финансиране в размер на 3 035 695 лв., в т.ч. субсидии в размер на 52 000 
лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“ по /Пр. № 16/   

2.3. Програма „Спорт” – 1 300 000 лв., в т.ч. субсидии за спортни 
клубове и организации – 936 000 лв. по параграф §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, по §42 
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“ – 25 000 
лв., дейност „Спортни бази за спорт за всички“ /Пр. № 25/ 

2.4. Програма „Младежки дейности - 2018“ - целево финансиране в 
размер на 876 360 лв., в т.ч. субсидии в размер на: 1000 лв. по §42 „Текущи 
трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, 19 000 лв. по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ и 
466 800 лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности за 
младежта“, /Пр. № 26/ 

2.5. „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и 
млади хора“ – 310 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 120 000 лв. по 
параграф §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 



нестопанска цел“, дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. 
№ 27/ 

2.6. „Социален туризъм“ - 21 000 лв. субсидии  по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност 
„Туристически бази“/Пр. № 28/ 

2.7. „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и 
студенти с изявени дарби“ – 165 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 10 000 
лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, 
66 500 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. 
№ 29/ 

2.8. „Програма за образователна интеграция на деца и ученици от 
различни етнически групи“ – 85 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 20 000 
лв. по § 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“/Пр. № 30/ 

2.9. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 
кадри“ – 60 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 5 000 лв. по §45 „Субсидии 
и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 
дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. № 31/ 

2.10. Програма за дейността на Наблюдателната комисия към 
Общински съвет – Варна – 34 730 лв., дейност „Общински съвети“ /Пр. № 
32/ 

2.11. Програма „Международни и местни културни прояви“ – 3 
688 450 лв., в т.ч. субсидии в размер на 1 244 000 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 370 000 
лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“ и 150 700 лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и 
помощи за домакинствата“, дейност „Други дейности по културата“ за 
общински фонд „Култура“/Пр. № 24/ 

 
3. Предоставя и утвърждава целеви разходи, субсидии и 

трансфери, както следва: 
3.1. целева субсидия на „Медицински център за рехабилитация и 

спортна медицина 1 – Варна” ЕООД в размер на 199 937 лв. за изпълнение 
на дейности, извън обхвата на основния пакет, гарантиран от бюджета на 
НЗОК по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.2. целева субсидия на „Диагностично – консултативен център 
Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД, съгласно Решение на 
Общински съвет – Варна № 1041-2(23)/от 21.12.2017 г. за покриване на 
разходи на лечебното заведение за натрупаните задължения на 
заведението, находящо се  в район с повишен здравен риск, в размер на 52 



695 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.3. целева субсидия на „Специализирана болница за активно 
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД за 
покриване на натрупани задължения на лечебното заведение в размер на 
209 000 лв., съгласно Решение на Общински съвет – Варна № 1042-2(23)/ 
21.12.2017 г.  по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.4. целева субсидия на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” 
ЕООД, в размер на 77 381 лв. за ремонт на покрива на ниското тяло, в т.ч.: 
проектиране по §55 „Капиталов трансфер“, дейност  „Други дейности по 
здравеопазване“;  

3.5. целева субсидия на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ 
ЕООД в размер на 500 000 лв., съгласно Решение на Общински съвет – 
Варна  № 1037-2(23)/21.12.2017 г. за медицинска апаратура – Система за 
визуализация и интеграция на лапароскопска хирургия и 
високоспециализирана ендоскопска диагностика и терапия по §55 
„Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.6. целева субсидия на „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Света Анна – Варна“ АД в размер на 200 000 лв., съгласно 
Решение на Общински съвет – Варна № 1038-2(23)/21.12.2017 г. за 
дълготрайни материални активи (медицински инструментариум) за 
клиника по ортопедия и травматология по §55 „Капиталов трансфер“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.7. целева субсидия на „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Света Анна – Варна“ АД в размер на 550 000 лв., съгласно 
Решение на Общински съвет – Варна № 1040-2(23)/21.12.2017 г. за основен 
ремонт на родилно отделение и отделение неонатология по §55„Капиталов 
трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.8. целева субсидия на „Многопрофилна болница за активно 
лечение „Света Анна – Варна“ АД в размер на 60 000 лв., съгласно 
Решение на Общински съвет – Варна № 1039-2(23)/21.12.2017 г. за 
закупуване на нов дизел - генератор по §55 „Капиталов трансфер“, дейност 
„Други дейности по здравеопазване“; 

3.9. целева субсидия на Българска асоциация на сомелиерите и 
виноценителите в размер на 10 000 лв. за провеждане на национално 
изложение „Фестивал Вино и храна“, по параграф §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“; 

3.10. целева субсидия на Варненската туристическа камара за 
провеждане на Черноморски туристически форум в размер на 20 000 лв. по 



§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“; 

3.11. целева субсидия на Варненската туристическа камара за 
провеждане на „Кулинарна изложба Никулден“ в размер на 8 000 лв. по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“; 

3.12. целева субсидия на Българската хотелиерска и ресторантьорска 
асоциация за домакинство на гр. Варна на национален конкурс „Готвач на 
годината“ и кулинарно – винена дестинация – Варна, дейност „Други 
дейности по икономиката“,  по §45 „Субсидии и други текущи трансфери 
за юридически лица с нестопанска цел“, както следва: 

- провеждане на национален конкурс „Готвач на годината“ – 35 000 
лв. 

- представяне на кулинарно – винена дестинация – Варна – 13 000 лв. 
3.13. целева субсидия на Варненската асоциация на ресторантьорите 

и хотелиерите за провеждане на Туристическо изложение „Тур - експо 
дестинация Варна – 2018“ в размер на 20 000 лв. по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“; 

3.14. целева субсидия на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ за 
обезпечаване програма за честване на 110-та годишнината на кк „Св. Св. 
Константин и Елена“, дейност „Други дейности по икономиката“ по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, както следва: 

- празник на гроздолечението – 35 000 лв. 
- организиране на почетна среща между студенти и доайени в 

създаването на курорта за обмяна на опит – 35 000 лв. 
- издаване, отпечатване и публично показване на луксозна книга по 

случай 110-та годишнината на кк „Св. Св. Константин и Елена“ – 25 000 
лв. 

- организиране на фотоизложба по случай 110-та годишнината на кк 
„Св. Св. Константин и Елена“ – 5 000 лв. 

3.15. целева субсидия за читалища в размер на 10 000 лв. субсидии 
по §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ за обогатяване на 
библиотечния фонд и закупуване на национални носии. 

3.16. целева субсидия на Народно читалище „Христо Ботев – 1928“, 
гр. Варна за подпомагане на дейността на Фолклорен ансамбъл „Варна“ за 
2018 г. в размер 95 000 лв. по параграф §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Читалища“. 

3.17. трансфери за подпомагане дейността на културни институти за 
съвместно финансиране, съгласно сключени договори с Министерство на 
културата по §61 „Трансфери между бюджети“ в размер на 210 000 лв., 



както следва: за Държавна опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – 
160 000 лв. и за Държавен куклен театър – 50 000 лв.;   

3.18. трансфери на ТМПЦ за постановки за участие в Международен 
музикален фестивал в размер на 70 000 лв. по §61 „Трансфери между 
бюджети“;   

3.19. целева субсидия на църковното настоятелство на храм „Св. мчк. 
Прокопий Варненски“ за довършителни работи по изграждане на храма - 
350 000 лв., по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“, дейност „Субсидии и други разходи за дейности 
по религиозното дело“; 

3.20. целева субсидия на Варненска и Великопреславска Света 
Митрополия за ремонт на покрива на храм „Успение Богородично“ в 
размер на 150 000 лв., по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Субсидии и други разходи 
за дейности по религиозното дело“; 

3.21. целеви субсидии за общински програми, както следва: 
3.21.1. по програма „Аз успявам”- целево финансиране на 

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” 
ЕООД в размер на 21 500 лв. по § 43 „Субсидии  и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“/Пр. № 22/; 

3.21.2. по програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез 
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания” - целево 
финансиране на „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина 1 – Варна” ЕООД в размер на  40 000 лв. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“/Пр. № 22/; 

3.21.3. по програма „Детско зрение” - целево финансиране в размер 
на 25 000 лв. на „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение – Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. № 22/; 

3.21.4. по програма „Профилактика на глаукомата” - целево 
финансиране в размер на  15 000 лв. на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение – Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.21.5. по програма „Профилактика на сънната апнея” - целево 
финансиране в размер на 15 000 лв. на „Многопрофилна болница за 
активно лечение „Света Анна – Варна“ АД, по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 



3.21.6. по програма „Детско дентално здраве” - целево финансиране в 
размер на 23 500 лв. на „Дентален център І – Варна” ЕООД по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

3.21.7. по програма „Профилактика на женското здраве – 
трансвагинално ултразвуково изследване” - целево финансиране в размер 
на 20 000 лв. на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

3.21.8. по програма „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“ 
- целево финансиране в размер на 18 000 лв. по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

3.21.9. по програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 
психоактивни вещества” - целево финансиране в размер на 75 000 лв. по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

3.21.10. по програма „Социална програма“ - целево финансиране на 
проекти на неправителствени организации по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по социалното осигуряване“ в размер на 30 000 лв./Пр. №16/; 

3.21.11.  по „Социална програма“ - целево финансиране на фондация 
„Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в неравностойно 
положение с традиционните християнски ценности и помощ при 
професионална реализация на младежи, възпитани в институции“, по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Други дейности по социалното осигуряване“ в размер на 
15 000 лв. /Пр. № 16/; 

3.21.12. по „Социална програма“ - целево финансиране на Български 
червен кръст за организиране на коледен благотворителен концерт „Заедно 
за Коледа“, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по социалното 
осигуряване“ в размер на 7 000 лв./Пр. № 16/; 

3.21.13. по „Програма за превенция на рисковото поведение сред 
деца и млади хора“ – 120 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ дейност „Други 
дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. №27/; 

3.21.14. по програма „Спорт” – 936 000 лв. по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Спортни бази за спорт за всички“ /Пр. №25/; 

3.21.15. по програма „Младежки дейности 2018“  - 19 000 лв. по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ и 466 



800 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности за младежта“ /Пр. № 26/; 

3.21.16. по програма „Социален туризъм“ - 21 000 лв. субсидии по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Туристически бази“ /Пр. № 28/;  

3.21.17. по програма „Програма за насърчаване творческите заложби 
на ученици и студенти с изявени дарби“ – 66 500 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Други дейности по образованието“ /Пр. № 29/; 

3.21.18. по програма „Програма за образователна интеграция на деца 
и ученици от различни етнически групи“ – 20 000 лв. по § 45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Други дейности по образованието“/Пр. № 30/; 

3.21.19. по програма „Програма за квалификация и насърчаване на 
педагогическите кадри“ – 5 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по образованието“ /Пр. № 31/. 

3.21.20. по програма „Международни и местни културни прояви“ – 
1 244 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“ и 370 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
културата“ /Пр. № 24/ 

3.21.21. по програма „Туризъм“ 2018 г. – 206 000 лв. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“ /Пр. № 19/ 

3.22. Упълномощава кмета на Община Варна да договори условия по 
предоставянето и отчитането на целевите субсидии и трансфери.  

 
4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински 

съвет – Варна по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинствата“, както следва: 

4.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на дейност 
„Други дейности по здравеопазването” – 123 200 лв., в т.ч. 3 200 лв. 
преходни от 2017 г. /Пр. № 2/.   

4.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура от бюджета на 
дейност „Други дейности по здравеопазването”– 292 898 лв., в т.ч. 122 898 
лв. преходни от 2017 г., /Пр. № 2/. 

4.3. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по 
бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното 
осигуряване” – 102 678 лв. в т.ч. 1 600 лв. преходни от 2017 г. /Пр. № 2, Пр. 
№ 16/. 



4.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на 
дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 16 800 
лв./Пр. № 2, Пр. № 16/.   

4.5. Погребения на социално слаби и бездомни, по бюджета на 
дейност „Обредни домове и зали” – 10 000 лв. /Пр. № 2/.   

4.6. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на 
дейност „Други дейности по транспорта и пътищата” – 8 200 000 лв., в т.ч. 
200 000 лв. преходни от 2017 г. /Пр. № 9/. 

4.7. Разходи за месечни помощи на сираци и полусираци до и над 18 
годишна възраст без лични доходи в СУПЦ  „Анастасия д-р Железкова” по 
бюджета на дейност СУПЦ в размер на 12 540 лв. под формата на 
дофинансиране на държавната дейност /Пр. № 2, Пр. № 16/. 

4.8. Разходи  за  месечни помощи на ученици, настанени в „Комплекс 
за социални услуги за деца и младежи“ в размер на 1 188 лв. под формата 
на дофинансиране на държавната дейност /Пр. № 2, Пр. № 16/.   

4.9. Утвърждава разпределение от преходния остатък на приходите 
от дарения за бедствието от 19.06.2014 г. в кв. „Аспарухово“ в размер на 
162 617 лв. по §42-02 „Обезщетения и помощи по социалното 
подпомагане“ в местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от 
стихийни бедствия и аварии“. 

 
5. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 

туристическия данък за 2018 г. /Пр. № 19/. 
 
6. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 

концесионни плащания през 2018 г. /Пр. № 33/. 
 
7. Приема разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя 

на безстопанствените кучета за 42 000 лв. по бюджета на Общински 
приют за безстопанствени кучета, събрани от „Общинска такса  за 
притежаване на куче“, съгл. чл. 175 от Закона за ветеринарно 
медицинската дейност. 

 
XІ.  Приема разпределение на Преходен остатък за 2018 г. в размер 

на 94 779 733 лв., /Пр. № 11/. 
 
XII. Приема Очакван размер на просрочените вземания, които ще 

бъдат събрани през 2018 г. /Пр. № 14/. 
 
XIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 8 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява 
индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 



съюз, в т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със 
средства от Европейския съюз и планирани трансфери за съфинансиране 
на проекти и програми на ЕС /Пр. № 34 и Пр. № 1/. 

 
XIV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.104, ал. 1, т. 5 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява предоставянето 
на временни безлихвени заеми по индикативен годишен разчет за сметките 
за средства от Европейския съюз от бюджета на Община Варна в размер на 
4 718 859 лв. за финансиране на проекти и програми на Европейския съюз, 
до възстановяването на разходите от Управляващия орган /Пр. № 34/. 

 
XV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с прието Решение 
на Общински съвет - Варна № 620-8(15)/30.01.2017 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие да бъде предоставена от бюджета на Община Варна за 
2018 г. временна финансова помощ за мостово авансово финансиране по 
§72-00 „Предоставена възмездна финансова помощ“ на бенефициента по 
проект „Активни в труда на територията на Община Варна“ за извършване 
на дейностите по административен договор № BG05M9OPO01-2.005-0019-
C01 в размер до 183 000 лв. до възстановяване на средствата от 
Управляващия орган. 

 
XVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 9 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява 
актуализирана бюджетната прогноза за местни дейности за периода 
2018-2020 г., съгласно приложение /Пр. № 35/. 

   
XVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 
Варна определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2018 г., 
съгласно приложение /Пр. № 20/. 

 
XVIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя 
максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 310 700 000 лв. 

 
XIX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя 



максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2018 г. в размер на 261 700 000  лв. 

 
XX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39 от Закона за публичните 
финанси, Общински съвет – Варна определя:  

1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет 
през 2018 г. - до 80 576 000 лв.  

2. Максимален дълг към 31.12.2018 г. до 114 673 000 лв.  
3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да 

бъдат издадени през 2018 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. Максимален размер на издадените общински 
гаранции към 31.12.2018 г. - до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. 

 
XXI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация  и чл. 40 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна определя при изпълнението 
на бюджета за 2018 г. да се съблюдават следните приоритети: 

1. плащания по обслужване на общинския дълг. 
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, 

стипендии и  медикаменти. 
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, 

здравните и образователни заведения. 
 
XXII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 95 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна предвижда резерв за 
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 10 000 лв. по §00-98 
„Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, дейност „Превантивна 
дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ /Пр. 
№ 2/   

 
XXIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 126 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие временно 
свободните средства по бюджета на общината да се ползват за текущо 
финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при 
условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните 
от държавата дейности в определените им размери, както и на местните 



дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не 
се променя предназначението на средствата в края на годината. 

 
 XXIV. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 104 , ал. 1, т.5 от Закона 
за публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие при 
възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват 
заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от 
бюджета на Община Варна до възстановяването на разходите от 
Управляващия орган.  

 
 XXV. На основание чл.21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 84, ал. 6 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема за 
сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджета за 
2018 г. /Пр. № 36/.  

 
XXVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
Община Варна: 

- да определи конкретните лица, права и задължения на 
второстепенните разпоредители с бюджет. 

- да определи и утвърди бюджетите на второстепенните 
разпоредители с бюджет 

- в изпълнение на Решение на Общински съвет № 567-
7(14)/20.12.2016 г., възлага на кмета, средствата за хранене на децата в 
общинските детски градини, с изключение на децата в яслените групи, да 
им бъдат определени и утвърдени със самостоятелни бюджети, извън 
делегираните им бюджети. 

 - да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди разпределението. 

 
XXVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 125 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна оправомощава кмета на 
Община Варна, както следва: 

- да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на 
изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни 
потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през 
бюджетната година с решение на Общински съвет – Варна: 

в частта за делегираните от държавата дейности - между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 



изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да 
изменя общия размер на разходите 

- в изпълнение на правомощията си кметът издава заповеди. 
- след извършване на промените, Кметът включва информация за 

същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.  
 - да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито 
бюджет е част от общинския бюджет. 

- да кандидатства за средства по структурни фондове на Европейския 
съюз, по национални програми и други източници за реализиране на 
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план на 
развитие.  

- да кандидатства за средства от Централния бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти.  

- да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други 
източници при необходимост при реализиране на общински програми и 
проекти. 

- да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за 
сметките за средства от Европейския съюз по оперативните програми, 
съгласно изискванията на Министерство на финансите. 

 
 
 
1067-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4, и 
ал. 9 от Закона за лечебните заведения и във връзка с писмо от управителя 
на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, с  рег. № 
РД18001870ВН/24.01.2018 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
бъдат отпуснати финансови средства в размер до 1 293 841 лв. (един 
милион двеста деветдесет и три хиляди осемстотин четиридесет и един 
лева) на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, ЕИК 
000090065, от бюджета на Община Варна за 2018 г.,  дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването“, като от тях 1 064 085 лв. за ремонтни 
дейности и закупуване на медицинска апаратура и оборудване по §55-00 
„Капиталови трансфери“  и 229 756 лв. за  финансово оздравяване на 



лечебното заведение по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“.   

 След извършването на ремонтните дейности и закупуването на  
медицинската апаратура и оборудване да се увеличи капитала на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД, със стойността на 
усвоените средства за ремонт и медицинска апаратура и оборудване. 

Общински съвет – Варна  възлага на управителя на лечебното 
заведение да внесе предложение за увеличаване на капитала на 
търговското дружество. 

 
 
 
1068-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
задължава управителите на лечебни заведения за разходи по бюджета на 
Община Варна за 2018 г., функция „Здравеопазване”, в съответствие 
изискванията на Закона за държавните помощи и Закона за публичните 
финанси да представят актуални финансово-икономически анализи преди 
отпускането на съответните финансови средства от бюджета на Община 
Варна за 2018 г. 

 
 
 
1069-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение за безвъзмездно  предоставяне на гориво за отопление на 
културните институти за 2018 г., с цел тяхното подпомагане, както следва: 

- Театрално-музикален продуцентски център – Варна - 60 тона;  
- Държавен куклен театър – Варна – 18 тона. 
Средствата да бъдат осигурени от дейност 736 „Оперно-

филхармонични дружества и опери“ от бюджета на Община Варна за 2018 
г. 

 
 
 
1070-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 43 200 
лв. (четиридесет и три хиляди и двеста лв.) на „Медийна група Черно 
море” ЕООД, ЕИК 103110595,  за реализиране на телевизионно предаване 
за излъчване по ТВ „Черно море” – „Европейска Варна”. 



Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ 
от бюджета на Община Варна за 2018 г. 

 
 
 
 
1071-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 45 186 
лв. (четиридесет и пет хиляди сто осемдесет и шест лв.) на „Дарик радио” 
АД, ЕИК 831476119, за съвместен медиен проект „Зала Пленарна” на 
„Дарик радио”, Община Варна и Общински съвет – Варна.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ 
от бюджета на Община Варна за 2018 г. 

 
 
 
 
1072-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 31 176 
лв. (тридесет една хиляди сто седемдесет и шест лв.) на БНР „Радио 
Варна“, ЕИК 000672343-0025, за медийно отразяване на културни, 
спортни и обществени прояви в Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по 
културата“ от бюджета на Община Варна за 2018 г. 

 
 
 
 
 
1073-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 20 000 
лв. (двадесет хиляди лв.) на „Труд медиа“ ЕООД, ЕИК 203021560, за  
популяризиране на работата на органите на местно самоуправление в 
Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 122 „Общинска 
администрация“ от бюджета на Община Варна за 2018 г. 

 
 
 



1074-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо от Робърт 
Куирк – управител на ROKU Media Bulgaria Limited с рег. № 
РД17024100ВН/08.12.2017 г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие да бъде реализиран проект „MTV Presents Varna 
Beach 2018” („MTV представя Варна Бийч“ 2018), при условията и 
финансовите параметри, описани в споразумение, като одобрява текста на 
споразумение, съгласно приложение към настоящото решение. 

Общински съвет – Варна възлага и упълномощава кмета на Община 
Варна да подпише споразумението и всички необходими документи във 
връзка с реализиране на проекта. 

2. Взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер 
на 150 000 евро в тяхната левова равностойност по фиксинга на БНБ за 
деня. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“, §49-01 „Предоставени текущи трансфери за чужбина“ от 
бюджета на Община Варна за 2018 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 – кратките 
срокове за организиране на събитието. 

 
 
 
1075-4. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 13 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона 
за местните данъци и такси и чл. 99 от Закона за движение по пътищата и 
по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17023179ВН/27.11.2017 г., Общински съвет – Варна изменя т. 13 от 
Приложение № 2 към Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, 
като добавя нова т. 13.18, както следва: 

т. 13.18 Цени за кратковременно паркиране, локално платено 
паркиране за живущи, локално платено паркиране за търговци в „Синя 
зона“ и платено паркиране тип „Служебен абонамент“ 

т. 13.18.1 Цени за кратковременно паркиране в „Синя зона“ - 1 лев на 
час, с вкл. ДДС. 

т. 13.18.2 Цени за локално платено паркиране за живущи в „Синя 
зона“ - за първи автомобил - 5 лева на месец, с вкл. ДДС или 55 лева, с вкл. 
ДДС за 12 месеца. 

т. 13.18.3 Цени за локално платено паркиране за търговци в „Синя 
зона“: 



- за зона „Център“ - т. 1 от Приложение № 3 на Наредба за 
организация на движението на територията на Община Варна - 150 лева на 
месец, с вкл. ДДС или 1 650 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за зона „Широк Център“ - т. 2 от Приложение № 3 на Наредба за 
организация на движението на територията на Община Варна  - 120 лева на 
месец, с вкл. ДДС или 1 320 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

Чл.13.18.4 Цени за платено паркиране тип „Служебен абонамент“: 
 - за зона „Център“ - т. 1 от Приложение № 3 на Наредба за 

организация на движението на територията на Община Варна - 350 лева на 
месец, с вкл. ДДС или 3 850 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

  - за зона „Широк Център“ - т. 2 от Приложение № 3 на Наредба за 
организация на движението на територията на Община Варна - 300 лева на 
месец, с вкл. ДДС или 3300 лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

- за всички улици и площади - общинска собственост извън обхвата 
на Приложение № 3 на Наредба за организация на движението на 
територията на Община Варна - 120 лева на месец, с вкл. ДДС или 1320 
лева, с вкл. ДДС за 12 месеца. 

 
 
 
1076-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение за предоставяне на 5 броя абонаментни карти за целия 
градски транспорт за нуждите на „Дружеството на инвалидите – Варна“. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 849 „Други дейности по 
транспорта“, приложение № 9 от бюджета на Община Варна за 2018 г. 

 
 
 
 

1077-4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от  Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68, ал. 1, т. 2 
от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г. и 
Приложение № 7 към чл. 53 на Наредбата за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование 
от 10.10.2017 г. и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18002262ВН/29.01.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
формиране на две самостоятелни паралелки под норматива за минимален 
брой ученици в Средно училище „Димчо Дебелянов“  - Варна за 
учебната 2017/2018 г. както следва: 

- една паралелка ІІ А клас - 15 ученици; 
- една паралелка VІІ А клас - 16 ученици; 



Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 5 и 
ал. 8 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г., като се 
осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес за 
периода 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г., извън определените по единните 
разходни стандарти за съответната дейност, в размер на 411 лв. извън 
определените по стандарти за съответната дейност. 

 
 
 
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 
№ 26 

от заседание, проведено на 31.01.2018 г.  
по точка  пета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Транспорт” относно: 

(1) – приемане нова Наредба за организация на движението на 
територията на Община Варна. 

 
Докл.: Добромир Джиков – Председател на ПК „Транспорт“ 

          
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1078-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 99 от Закона за 
движението по пътищата и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17023182ВН/27.11.2017 г., Общински съвет – Варна отменя своя  
Наредба за организация на движението на територията на Община Варна, 
приета с Решение № 3398-5(35)/22,23 и 29.06.2011 г. и приема нова 
Наредба за организация на движението на територията на Община 
Варна, 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 
№ 26 

от заседание, проведено на 31.01.2018 г.  
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

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

(1)  – вземане на решение за продължаване на срока на Договор за 
управление с д-р Георги Леонидов Кобаков – управител на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД. 

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

       
  
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1079-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за 
лечебните заведения и чл. 2 от типовия договор за възлагане управлението 
на ЕООД с едноличен собственик на капитала Община Варна – лечебно 
заведение, приет с решение на Общински съвет – Варна № 699-
7(14)/14.07.2004 г., променен и допълнен с решения № 1103-
18(13)/18.02.2009 г. и № 2880-4-1(29)/15.12.2010 г., във връзка с изтичане 
на срока на договор за управление на 02.02.2018 г. и по предложение от 
доц. Антоанета Здравкова Цветкова, Общински съвет – Варна решава да 
бъде подновен за нов тригодишен срок договорът за управление на 
проф. д-р Георги Леонидов Кобаков – управител на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко 
Антонов Марков – Варна” ЕООД, ЕИК 000090154.  
 

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 
№ 26 

от заседание, проведено на 31.01.2018 г.  
по точка  седма от дневния ред 

 
 

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

(1)  ̶ приемане на Общински анализ на ситуацията и оценка на 
потребностите в Община Варна. 

(2) – даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски 
съвет за отпускане на персонални пенсии на деца. 

(3) – даване на съгласие за увеличаване капацитета на социална 
услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за деца с 
увреждания. 

 
    Докл.: Янко Станев – общински съветник 

      
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1080-7. 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. 
36а, ал. 1 и  ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение от  кмета на Община Варна с рег. № 
РД17021658ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – Варна приема Общински 
анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Варна към 
месец март 2017г., съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 
1081-7. 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 кмета на Община Варна с рег. № 
РД17019928ВН-001ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 



персонална пенсия на детето Анна-Мария Ивайлова Георгиева от гр. 
Варна. 

 
1082-7. 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 кмета на Община Варна с рег. № 
РД17021745ВН-001ВН/21.11.2017 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Божидара Иванова Стефанова от гр. 
Варна. 

 
 
1083-7. 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 кмета на Община Варна с рег. № 
РД17024508ВН-001ВН/10.01.2018 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Виктория Яворова Куманова от гр. Варна. 

 
 
 
1084-7. 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. 18, 
ал. 1 т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, поради 
високото търсене и интерес към социалната услуга и по предложение от 
кмета на Община Варна с рег. № РД17010635ВН-002ВН/06.11.2017 г., 
Общински съвет – Варна дава съгласие за увеличаване капацитета на 
„Център за социална рехабилитация и интеграция“ с целева група деца 
с увреждания от 50 места на 70 места, делегирана от държавата дейност, 
считано от 01.01.2018 г., и адрес: гр. Варна, местност „Свети Никола“, 
Вила „Станчов“. 

 
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 
№ 26 

от заседание, проведено на 31.01.2018 г.  
по точка  осма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Култура и духовно развитие” относно: 

(1) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в 
проект Festivallinks по програма „Творческа Европа“ 2014 – 2020 г., и 
одобряване текста на Споразумение за сътрудничество. 

 
Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“ 

          
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1085-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12, т. 23 и чл. 59-61 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД17025090ВН-
001ВН/08.01.2018 г., Общински съвет – Варна: 

1. Дава съгласие Община Варна да участва като партньор в проект 
Festivallinks по програма „Творческа Европа“ 2014- 2020. 

2. Дава съгласие след одобрение на проектното предложение и 
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за 
финансирането на проект Festivallinks по програма „Творческа Европа“ 
2014- 2020, Община Варна да осигури  необходимите средства от бюджета 
на ММФ „Варненско лято“ за необходимото според правилата на  
програма „Творческа Европа“ 2014- 2020 съфинансиране по проекта, както 
и за покриване на допустимите разходи, преди те да бъдат възстановени от  
програма „Творческа Европа“ 2014- 2020. 

3. Одобрява текста на проекта за Споразумение за сътрудничество по 
проект Festivallinks по програма „Творческа Европа“ 2014- 2020, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

4. В изпълнение на Решението, Общински съвет – Варна 
упълномощава кмета на Община Варна да подпише Споразумение за 



сътрудничество по проект Festivallinks по програма „Творческа Европа“ 
2014- 2020. 

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

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 
№ 26 

от заседание, проведено на 31.01.2018 г.  
по точка  девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
“Правна комисия” относно: 

(1) – задължително тълкуване на чл. 21, ал. 4 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Варна. 

 
Докл.: Янко Станев – общински съветник 

  
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1086-9. Във връзка с отправено искане от кмета на Община Варна 
рег. № РД18002069ВН/25.01.2018 г. за задължително тълкуване на текста 
на чл. 21, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна по 
въпроса: „Определен размер на такса битови отпадъци ли е това, или е 
освобождаване на тази категория лица от такса битови отпадъци в размер 
на 50 % от размера на таксата за физическите лица“, на основание чл. 21, 
ал.1, т. 6, т. 7 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 51, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински 
съвет – Варна като орган, издал подзаконовия нормативен акт,  с оглед 
точното и еднакво прилагане на посочената подзаконова норма, дава 
следното задължително тълкуване на нормата на чл. 21, ал. 4 от Наредбата 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Варна, приета с решение №2452-2 от протокол 
№44/05,06.03.2003 г., изменена с решение № №3127-5/39/01.03.2006 г.: 

 Съгласно чл. 21, ал. 4 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Варна, Общински съвет – Варна е постановил, че „За имот, който 
е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на 
сто, таксата се дължи с 50 на сто намаление“. Общински съвет – Варна е 



определил размерът на такса битови отпадъци за имот, който е основно 
жилище за лица от тази категория, да бъде 50 процента (половината) от 
определения в НОАМТЦУОВ размер на ТБО за физически лица, поради 
следните мотиви: 

- определянето на размера на такса битови отпадъци за физическите 
лица в общия случай е на база данъчната оценка на имота; 

- невъзможността да се установи точното количество битов отпадък 
на всяко лице с намалена работоспособност и предвид спецификата на тази 
категория лица, се приема, че услугата се ползва в намален обем, 
респективно разходите за тази услуга са в намален размер, поради което  е 
определен размер на такса битови отпадъци, възлизащ на  50 процента 
(половината) от определения в НОАМТЦУОВ размер за физически лица; 

- липса на нормативно приета Методика за определяне размера на 
разходите и  с цел постигане на по-голяма справедливост при определяне 
на таксата битови отпадъци за лица с намалена работоспособност. 

На основание чл. 50 от Закона за нормативните актове, тълкуването 
има действие от деня, когато е влязъл в сила актът, който се тълкува. 

 
 

 
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 
№ 26 

от заседание, проведено на 31.01.2018 г.  
по точка  десета от дневния ред 

 
ОТНОСНО Разглеждане на предложения за решения от ПК 

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

(1) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване на поземлени имоти в землището на с. Тополи,  по 
обособена позиция № 1: „Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване на поземлени имоти в местност „Бостан Тарла“, землище 
на с. Тополи, Община Варна.  

(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 72709.38.64, 
72709.38.4, 72709.38.5, 72709.38.6, 72709.38.9, 72709.38.11, 72709.38.12, 
72709.38.13, 72709.38.7, в местност „Бостан Тарла“, землище на с. 
Тополи, Община Варна, касае разширението на Гробищен парк „Запад“. 

(3) – одобряване на проект за ПУП-ПП за обект: „Оптична кабелна 
линия „0719-071/ТШ2-075“-2, участък „075-075-1“ в землището на с. 
Каменар, Община Варна. 

 
 

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

          
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1087-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 1 
и ал. 7, чл. 16, ал. 1- 5, чл. 124б, чл. 129, ал. 1 и във връзка с чл. 112, ал. 2, т. 
1 от Закона за устройство на територията, Протокол № 2/16.01.2018 г. на 
Експертен съвет по устройство на територията - Община Варна и по 
доклад от кмета на Община Варна с рег. № АУ070387ВН-005/26.01.2018 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план - План  за 
регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти № №: II - за 
гробище кв. 250, II - за гробище кв. 251, II - за гробище кв. 252, I - за 



гробище кв. 253, I - за гробище кв. 254, I - за гробище кв. 255, II - за 
гробище кв. 265, II - за гробище кв. 266, ІІ - за гробище кв. 267, кв. 268 - за 
гробище, кв. 269 - за гробище, ІІ - за гробище кв. 273, II - за гробище кв. 
274, I - за гробище кв. 275, I - за гробище кв. 276 и за участък от уличната 
мрежа образувана от о.т. 80, от о.т. 520 до о.т. 529, от о.т. 543 до о.т. 549, 
о.т. 551, о.т. 553, от о.т. 560 до о.т. 562, от о.т. 564 до о.т. 570, от о.т. 573 до 
о.т. 576, о.т. 578, о.т. 580, всички урегулирани поземлени имоти и осови 
точки са част от разширението на съществуващия „Гробищен парк – 
Тополи“, местност „Бостан Тарла“, землище с. Тополи, Община Варна. 

 
 
 
        
1088-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 
1 и ал. 7, чл. 16, ал. 1 – 5, чл. 124б, чл. 129, ал. 1 и във връзка с чл. 112, ал. 
2, т. 1 от Закона за устройство на територията, Протокол № 2/16.01.2018 г. 
на Експертен съвет по устройство на територията - Община Варна и по 
доклад от кмета на Община Варна с рег. № АУ070387ВН-006/26.01.2018 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти № №: I - за 
гробище кв. 250, I - за гробище кв. 251, I - За гробище кв. 252, II - за 
гробище кв. 253, II - за гробище кв. 254, ІІ - за гробище кв. 255, I - за 
гробище кв. 256, II - за озеленяване кв. 256, кв. 257 - за гробище, кв. 258 - 
за гробище, кв. 259 - за гробище, I - за гробище кв. 260, II - за озеленяване 
кв. 260, кв. 261 - за урнови стени, кв. 262 - за урнови стени, кв. 263 - за 
урнови стени, кв. 264 - за урнови стени, I - за озеленяване кв. 265, I - за 
озеленяване кв. 266, I - за озеленяване кв. 267, кв. 270 - за гробище, кв. 271 
- за гробище, кв. 272 - за гробище, I - за гробище кв. 273, I - за гробище кв. 
274, ІІ - за гробище кв. 275, II - за гробище кв. 276, кв. 277 - за гробище, кв. 
278 - за гробище, кв. 279 - за гробище, кв. 280 - за гробище, кв. 281 - за 
гробище, кв. 282 - за гробище, кв. 283 - за гробище, кв. 284 - за гробище, 
кв. 285 - за гробище, кв. 286 - за гробище, кв. 287 - за гробище, кв. 288 - за 
гробище, кв. 289 - за озеленяване, кв. 290 - за гробище, кв. 291 - за 
гробище, кв. 292 - за гробище, I - за гробище кв. 293, II - за гробни места 
кв. 293, I - за гробище кв. 294, II - за озеленяване кв. 294, кв. 295 - за 
озеленяване, кв. 296 - за гробни места, кв. 297 - за гробни места, кв. 298 - за 
озеленяване, кв. 299 - за озеленяване, кв. 300 - за сметище, кв. 301 - за 
гробище за домашни любимци, кв. 302 - за гробище за домашни любимци, 
кв. 303 - за озеленяване и за участък от уличната мрежа, образувана от 
осови точки о.т. 530 до о.т. 542, о.т. 550, о.т. 552, о.т. 554 до о.т. 559, о.т. 
563, о.т. 571, о.т. 572, о.т. 577, о.т. 579, о.т. 581 до о.т. 607, всички 
урегулирани поземлени имоти и осови точки - част от разширението на 



съществуващия „Гробищен парк – Тополи“, местност „Бостан Тарла“, 
землище с. Тополи, Община Варна. 

 
 
1089-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията и по доклад от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18002095ВН/26.01.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 
устройствен план – Парцеларен план за обект: „Оптична кабелна линия 
„0719-071/ТШ2-075“-2, участък „075-075-1“ в землището на с. Каменар, 
Община Варна. 

 
 

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 
№ 26 

от заседание, проведено на 31.01.2018 г.  
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
“Структури и общинска администрация” 

(1) – увеличаване числеността на персонала на „Приют за временно 
настаняване на бездомни и социално слаби лица“. 

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

         
  
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1090-11. На основание чл.17, ал.1 и чл. 21, ал.1, т. 2 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. № РД18002250ВН/29.01.2018 г., Общински 
съвет - Варна увеличава числеността на персонала на „Приют за временно 
настаняване на бездомни и социално слаби лица“, с адрес за управление: 
гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“  № 7, със статут на второстепенен 
разпоредител с бюджет, местна дейност, Функция V „Социално 
осигуряване, подпомагане и грижи“ по бюджета на Община Варна, 
считано от 01.01.2018 г. със 7,5 броя длъжности, както следва: 

- Главен счетоводител - 0,5 броя; 
- Социален работник - 1 брой; 
- Пазач/охранител - 4 броя; 
- Хигиенист - 1 брой; 
- Медицинска сестра - 1 брой. 
С взетото решение общата численост на персонала възлиза на 18 

броя. 
Средствата за финансиране за заплати и осигуровки да бъдат 

осигурени от бюджета на Община Варна за 2018 г. от бюджета на „Приют 
за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица“ - дейност 
553, местна дейност. 



На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
и поради необходимостта от защита на важни обществени интереси 
Общински съвет - Варна допуска предварително изпълнение на решението. 

 

 

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 
№ 26 

от заседание, проведено на 31.01.2018 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 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. 
 

 Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
          
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1091-12. 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 01.07.2017 г. – 31.12.2017 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 
№ 26 

от заседание, проведено на 31.01.2018 г.  
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 
да участва в Общо събрание на акционерите на „Спортен комплекс 
Варна” АД 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
        
   
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1092-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества, във връзка с Покана рег.№ 
ОС17000875ВН/14.12.2017 г. от Изпълнителния директор на „Спортен 
комплекс Варна“АД, Докладна записка рег.№ ОС18000017ВН/10.01.2018 г. 
от Димитър Анастасов Карбов – представител на Община Варна в Общото 
събрание на акционерите на  „Спортен комплекс Варна” АД, както и в 
изпълнение на свое решение № 1048-7/23/21.12.2017 г., Общински съвет – 
Варна упълномощава представителя на акционера община Варна – 
общинският съветник Димитър Анастасов Карбов, да участва в Общо 
събрание на акционерите на „Спортен комплекс Варна” АД, което ще се 
проведе на 09.02.2018 г. от 10:00 часа, в гр.Варна, ул.“Цар Симеон І“ № 
31, ет.3, и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред 
точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за 
намаляване броя на членовете на Съвета на директорите.“ Проект за 
решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за 
намаляване броя на членовете на Съвета на директорите.“ – Да участва в 
разискванията по тази точка, като направи следните предложения: 

1. Да бъде освободен като член на Съвета на директорите на 
„Спортен комплекс Варна“ АД  Вълчо Йовев Друмев, предложен за член 



на Съвета на директорите от страна на акционера Община Варна, както и 
да бъде освободен от отговорност за дейността му; 

2. Да бъде освободен като член на Съвета на директорите на 
„Спортен комплекс Варна“ АД, един от членовете на Съвета на 
директорите, предложен при учредяване на дружеството от страна на 
акционера „ХИМИМПОРТ“АД; 

3. Намаляване на броя на членовете на Съвета на директорите на 
дружеството от 7 /седем/ на 5 /пет/ члена. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за 
изменение на устава на дружеството.“ Проект за решение: „Общото 
събрание на акционерите приема актуален устав на дружеството.“ – Да 
участва в разискванията по тази точка, като направи предложение за 
отразяване в Устава на дружеството на измененията съобразно приетите от 
Общото събрание на акционерите решения по т.1 от дневния ред, 
включително намаляване на броя на членовете на Съвета на директорите 
от 7 /седем/ на 5 /пет/ члена.  

1092-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на акционерите на  
„Спортен комплекс Варна“ АД, представителят на акционера Община 
Варна общинският съветник Димитър Анастасов Карбов, на следващото 
заседание на Общинския 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 
№ 26 

от заседание, проведено на 31.01.2018 г.  
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни, 
контролни органи и представители на Община Варна в общото събрание 
на търговските дружества, собственост на Община Варна. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

  
 
     

Общински съвет – Варна няма решения. 
 

  
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

  
 
     



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 26 

от заседание, проведено на 31.01.2018 г.  
по точка  петнадесета 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: 

 
1093-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за член на Комисията по приватизация 
и следприватизационен контрол, общинския съветник Красен Гошев 
Иванов. 

 
1094-15. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол и чл. 17, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Варна избира за член на Комисията по приватизация 
и следприватизационен контрол, общинския съветник Борислав 
Пламенов Нанков. 
 

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 

№ 26 
от заседание, проведено на 31.01.2018 г.  
по точка  шестнадесета 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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