
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 

№ 27 

от заседание, проведено на 16.02.2018 г. 

по точка  първа от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Собственост и стопанство“ относно: 

(1) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост през 2018 г.” и даване на съгласие за 

провеждане на процедура за придобиване безвъзмездно в собственост на 

Община Варна на недвижим имот - държавна собственост, находящ се в гр. 

Варна, ул. „Върба“ № 24 и представляващ част от ПИ с идентификатор 

10135.35.13.249. 
 

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

   

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1095-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т. 

4 от Закона за общинската собственост и по предложение от кмета на 

Община Варна с рег. № РД18003371ВН/12.02.2018 г., Общински съвет –

Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г.“: допълва Раздел 

XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община Варна ще 

открие процедура по придобиване в собственост или за управление от 

Държавата, частни и юридически лица” с част от имот държавна 

собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Върба“ № 24, представляващ 

ПИ 10135.3513.249 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин 

и тринадесет. двеста четиридесет и девет), с площ от 14 170 кв.м., съгласно 

скица – проект за разделяне, приложена към настоящото решение. 

1095-1-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона 

за общинската собственост и по предложение от кмета на Община Варна с 



рег. № РД18003371ВН/12.02.2018 г., Общински съвет – Варна взема 

решение за провеждане на процедура за придобиване безвъзмездно в 

собственост на Община Варна на част от имот държавна собственост, 

находящ се в гр. Варна, ул. „Върба“ № 24, представляващ ПИ 

10135.3513.249 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин  и 

тринадесет. двеста четиридесет и девет), с площ от 14 170 кв.м., съгласно 

скица – проект за разделяне, приложена към настоящото решение. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 

проведе всички необходими процедури в съответствие с разпоредбите на 

Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за 

държавната собственост,  за безвъзмездно придобиване в собственост на 

недвижимия имот в полза на Община Варна, както и осъществяването на 

всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 

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 

№ 27 

от заседание, проведено на 16.02.2018 г. 

по точка  втора от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – даване на съгласие Община Варна да започне работа по 

установяване на двустранни отношения с град Охрид, Република 

Македония с цел подписване на меморандум за сътрудничество между 

двата града. 

(2) – даване на съгласие за подписване на меморандум за 

сътрудничество между Община Варна и гр. Хайфа, Израел и одобряване 

текст на меморандум за сътрудничество. 

(3) – даване на съгласие за кандидатстване на район „Одесос“, 

Община Варна да участва като партньор на град Трабзон - Турция по 

Програма за субсидиране на побратимяването на градове между Турция и 

държави от Европейския съюз. 
 

Докл.: Красимир Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 
     

    

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1096-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 

Община Варна с рег. № РД18003404ВН/12.02.2018 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие Община Варна да започне работа по установяване на 

двустранни отношения с град Охрид, Република Македония и подписване 

на Меморандум за сътрудничество между двата града, в който да бъдат 

дефинирани конкретни теми за партньорство във всички области на 

обществено-икономическия живот. 

 

 

 



1097-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 

Община Варна с рег. № РД18003402ВН/12.02.2018 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие за подписване на Меморандум за сътрудничество 

между Община Варна и гр. Хайфа, Държавата Израел /приложен към 

настоящото решение/, с цел развитие на двустранното сътрудничество от 

взаимен интерес, включително hi-tech, биотехнологии, образование, 

медицина и здравеопазване, туризъм, спорт, култура, както и други 

дейности и услуги, които могат да бъдат договаряни съвместно. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс, 

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на решението 

поради защита на важни обществени интереси.  

 

 

 

1098-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на Георги 

Савов Недев - кмет на Район „Одесос“ при Община Варна с рег. № 

РД18003415ОД-001ВН/12.02.2018 г., Общински съвет – Варна разрешава 

на район „Одесос“ при Община Варна да участва като партньор на гр. 

Трабзон, Турция, в разработване на проект за побратимяване на район 

„Одесос“ при Община Варна и Община Сайкара област Трабзон – Турция, 

както и да кандидатства по Програма за субсидиране на побратимяването 

на градове между Турция и държави от Европейския съюз и при 

одобряване на проекта да подпише договор за побратимяване. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

 

ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 


