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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Ще помоля заявките през таблетите да правите, колеги. Христо 

Атанасов – първа заявка за изказване, след това Христо Боев, след това 

Петър Липчев. Г-н Атанасов. 

 

Христо АТАНАСОВ 

Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, 

Първият ми въпрос е свързан с това: уважаеми г-н кмете, ще Ви помоля 

въпросите, които в писмен и в устен вид съм задавал на трибуната да ми 

бъдат отговорени. Има зададени такива въпроси в писмен вид и към г-жа 

Момчева и към г-н Христо Иванов. Ще помоля в рамките до следващата 

сесия да ми бъде отговорено или да ми бъде предоставен достъп до тези 

документи, за които съм питал. Второто, за което искам да обърна 

внимание, е така нашумелия в момента казус във връзка с винетните 

стикери и табелата на града, където се намира от „Златни пясъци“, пътя 

към „Златни пясъци“. Каква е фактологията и защо се получиха …., моля? 

И кметствата, точно така. Каква е фактологията и защо има някои неясноти 

и в твърденията на много от хората. С едно решение от 09.02.2005 г. на 

Общински съвет № 1404-5 по тогавашния действащ ТУБ е взето такова 

решение за споразумение между общината и Агенцията по отношение на 

това да не се изискват данък за тази част от пътя, която не влиза в 

регулацията по тогава действащия ТУБ. От 2012 г., септември месец, 

Варна има общ устройствен план, в който са включени със жълто, разбира 

се, вижда се точно където са очертани териториите, където са включени 

вече всички тия местности. Казусът е, че в момента нито Агенцията, нито 

органите на реда могат да предприемат някакви действия, с които, нито 

Общински съвет може да предприеме някакви действия, с които таксата и 

тези винетни стикери да отпаднат. Единствената възможност е, която, 

разбира се, е законова, след приключването на ремонтите от страна на 

държавата в лицето на Агенцията, тези територии да бъдат естествено 



прехвърлени за управление на общината. От тук нататък, разбира се, 

можем да търсим различни хипотези или предложения за промени в 

законодателството по отношение на поддържането на тези територии. Така 

че моята молба е след като приключат всички тези процедури по 

ремонтите и бъдат извършени, общината, съвместно с държавата да 

предприемат някакви действия, за които да видим по какъв законов начин 

това може да се случи. И това е в отговор на хората, които нали казват, че 

това е възможно и има такова решение. Да, навремето е имало такова 

решение, но на база законовата, законово-нормативната база на 

действащия тогава ТУБ. В момента това не може да стане и трябва да 

стане ясно на хората, че това не е от желанието на администрацията, или от 

желанието на Общински съвет. Това е законов момент, в което в момента 

се намираме в него. Така че, оттук нататък мисля, че тези действия са 

достатъчно красноречиви, че могат да бъдат извършени от страна на 

администрацията, от страна на Общински съвет, каквото е необходимо и 

това да се случи, разбира се, в един по нататъшен период. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на г-н Атанасов. И аз призовавам в този ред на мисли да 

се съберем, ако трябва, да помислим за някаква инициатива за изменение 

евентуално в законодателството в тази посока, за да бъдем полезни в 

крайна сметка, тъй като наше решение няма да е възможно да помогне. 

Следващата заявка за питане е от г-н Боев. Заповядайте.  

 

Христо БОЕВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги и 

съграждани, смятам че няма да прозвучи изненадващо констатацията, че 

след всеки дъжд улиците във Варна се превръщат в порой и стават 

практически неизползваеми от пешеходците, труднодостъпни дори и за 

автомобили. Питането ми е свързано със състоянието и поддръжката на 

дъждоприемните шахти, на дъждовната канализация и на улично-

ревизионните шахти, находящи се на територията на общината. Въпросът е 

насочен към администрацията, а не към съответния „В и К“ оператор, тъй 

като въпросните шахти са части от уличната инфраструктура и съгласно 

чл. 25, ал. 3 от Наредба № 4 от 2004 г. за тяхното поддържане и почистване 

е вменено като общинска отговорност или респективно на фирмата, на 

която е общината е възложила тази дейност. Към въпроса си разполагам и 

със снимков материал от районите „Владислав Варненчик“ и „Младост“, 

от които е видно, че освен пропаданията на дъждоприемни шахти на много 

места липсват и капаците на шахтите. На мястото на липсващите решетки 

шофьори набиват клони, драки, като предпазно средство срещу 

пропадането на автомобили. Водостокът до ул. „Стоян Заимов“, това е на 

територията на район „Одесос“, трябва да бъде почистен в спешен 



порядък, уважаеми колеги. В район „Аспарухово“ има наноси на канала на 

ул. „Моряшка“ откъм морето. И затова в тази връзка моите конкретни 

въпроси са следните: Разполага ли община Варна с пълен и точен опис на 

липсващите и счупени решетки на шахтите и почистени ли са деретата, 

охранителните канали и канавките в града? Колко са заложените средства 

за проекти и хидроложки  проучвания  на деретата? И в тази връзка каква 

превантивна дейност извършва общинската администрация с цел избягване 

или поне респективно редуциране на риска от евентуални бъдещи 

бедствени ситуации. Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, г-н Боев. Г-н Липчев, заповядайте следващата заявка за 

питане. 

 

Петър ЛИПЧЕВ 

Уважаеми колеги, уважаеми господин кмете, повод за моето 

изказване е един сигнал от десетина служители на една общинска фирма, 

чието ръководство е избрано от Общинския съвет  и ни касае пряко. Ще го 

зачета със съкращения. Така: „Уважаеми господа, обръщаме се към вас, 

работници и служители на общинска фирма „Ученическо и столово 

хранене“ ЕАД, за да ви уведомим за действията на колегата ни 

координатор г-жа Добринка Йорданова, изявяваща се като заместник на д-

р Георгиева – изпълнителен директор на дружеството. Със значението и 

преди приблизително две години се започнаха психически тормоз, 

некомпетентни решения и напрежение в работата ни. Всичко това бе 

непознато до този момент в нашия колектив. Бюрократизирането на 

работния процес, постоянната липса на резервни части, нужни за 

поддържане на материално-техническата база и глупави управленски 

решения, доведоха до срив в дейността ни, напускане на опитни колеги и 

оголване на необходими работни места. Проблемът се изразява в 

тенденциозно лошо отношение към част от колектива. Това най-вече личи 

от мнението за работата, която извършва всеки от нас като квалифицирани 

специалисти. За нея, Добринка Йорданова, ние сме „маймуни“ и трябва да 

подскачаме според моментните й настроения. Случвало се е г-жа 

Йорданова да ни ангажира с отстраняване на повреди по ел.табла, 

различни съоръжения, както и на електроуреди, които не са собственост на 

„Ученическо и столово хранене“ ЕАД, също така за лични нужди в дома й. 

Йорданова използва служебния автомобил на техническата група с часове 

и по този начин, ние техниците не можем да изпълним подадените заявки. 

Възползвайки се от служебното си положение, г-жа Йорданова 

нееднократно е занимавала автомеханика на фирмата с ремонта и 

поддръжката на личните си автомобили, а именно: минаване на годишен 

технически преглед, ремонт на спирачна система, смяна на накладки, 



дискове и спирачни маркучи, смяна на тампони на ходовата част, а и 

многократно му е възлагала измиването на личното й МПС. С поведението 

си, като на собственик на фирмата и с пренебрежителното си отношение 

към част от служителите на дружеството, започва да назрява напрежение 

между колегите и в иначе сплотения ни колектив. Започнаха да се пишат 

докладни записки срещу колеги от бивши подчинени на сегашното 

ръководство.“ Така, прехвърлям, прескачам…….. „Г-жо Йорданова 

„Ученическо и столово хранене“ ЕАД не е и няма да бъде затвор, а ние 

престъпници в него. Между нас има колеги, които работят от 15-20-30 и 

повече години и на практика са съградили и съхранили фирмата, в която 

ние работим. Били сме управлявани от десетки ръководители, но такива 

като вас не бяхме срещали. Човек, който не зачита труда на колегите си, 

тормози ги и ги обижда, не притежава необходимата професионална 

компетентност, определено не е за този ръководен пост. И всичко това под 

протекцията на изпълнителния директор – г-жа Георгиева. Уважаеми дами 

и господа, настояваме за вашата компетентна намеса за решението на този 

казус като преки ръководители и принципали, защото повече не издържаме 

да работим по този начин. Ние не го заслужаваме. Няколко човека от 

колектива пишем това писмо……“ Хората са с имената си тук, не е 

анонимно писмото. Десетина служители са го разписали. Така, но това не е 

единственият повод да обърна внимание на тази фирма. Направи ми 

впечатление, /аз съм в този Общински съвет от 2010 година/, до този 

момент винаги УСХ е присъствало във фирмите, които дават дивидент в 

края на годината, тоест на печалба са. От две години, откакто се е сменило 

ръководството, фирмата е на около 120 хил.лева загуба. Аз не съм ги 

следил подробно тези неща. Но това, което е станало за 2017 година, 

когато фирмата инкасира тази загуба, бюджетът й е увеличен от общината 

с 500 хил. лева. За 2018 година е заложено увеличение на бюджета на УСХ 

с още 800 хил. лева. Това е проблемът, с който ви занимавам. Аз, моето 

предложение е не да правя някакво събитие, просто може би е необходимо 

една работна група от съветници, от администрация, да обърне внимание 

на този въпрос, за да потушим това напрежение в крайна сметка в интерес 

на всички ни. Става въпрос за храненето на децата. Благодаря ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, д-р Липчев. Това щеше да е и мое предложение на 

комисия по собственост или нарочна работна група, както казахте, да 

разгледаме този сигнал, съответно да поканим ръководството на 

дружеството и евентуално подалите сигнала, за да видим как може да 

разрешим съществуващите напрежения. Да, да, както и по отношение на 

финансовото състояние на дружеството, точно, точно. Благодаря, д-р 

Липчев. Д-р Митковски, заповядайте, следващата заявка, след това 



Неджиб Неджибов, след това Милена Георгиева. Д-р Митковски, имате 

две заявки за една.  

 

Ивайло МИТКОВСКИ 

Колеги, г-н кмете, г-н председател, имах два въпроса. Казвам имах, 

защото първия беше същия като на г-н Атанасов. Само бих го допълнил, не 

е само въпроса с пътя до „Златни пясъци“, по същия начин и пътя до 

гробищен парк Тополи, до отбивката за летище Варна и пътя за Бургас -

отбивките за селищните системи, които вече се обособиха там. Само да 

допълня, че с приетия общ устройствен план даже „Приморски парк“ се 

продължи до „Евксиноград“. Така че, въпросът за преместването на 

табелите на Варна е наистина въпрос на инициатива, поне така излиза от 

интервюто на управителя или директор, не знам какъв се води, на 

„Агенция пътна инфраструктура“, инициатива на кмета на общината са 

към Министерски съвет и т.н, така че се присъединявам към въпроса на г-н 

Атанасов с тези допълнения. Вторият ми въпрос е свързан с ремонтите в 

града и задръстванията, които се предизвикват, но в един друг аспект, не 

като въпроса за ремонтите, а по-скоро като една от причините за тези 

задръствания. За съжаление, те са резултат не само на ремонтите, тези 

задръствания ги има и когато няма ремонти в града ни. И една от 

причините е, поне според мен, а и според много други граждани, 

неизпълнението на задълженията си на служителите на „Общинска 

полиция“ и другите контролни органи в града. А именно за какво става 

дума? Масово, целодневно по много улици се нарушават, сега не знам кои 

номера са, отдавна съм вземал книжката за шофьор, се нарушават знаците 

спирането и паркирането забранено. Моят въпрос е предизвикан от това, че 

преди два дена на една от точно тези улици „Чаталджа“, пред мен 

служители на „Общинска полиция“ съставиха съвсем правилно акт на една 

от колите, която беше паркирана на пешеходна пътека. Но тя не беше само 

тя. Редицата беше продължаваща нагоре и на моя въпрос защо не съставяте 

на останалите, не е моята кола, не си мислете, защо не съставяте на 

останалите, те казаха: такова е разпореждането ни, за да не предизвикваме 

напрежение. Знаете къде се намира „Общинска полиция“ те само, когато 

излязат от сградата си и продължат по улиците напред, могат да напълнят 

значително бюджета на община Варна с множество актове. Забележете не 

говоря за спрели временно коли, това е масово; вие го знаете, виждали сте 

го. Не е само тази улица, улица „Битоля“, много от улиците от двулентови 

са превърнати в еднолентови точно поради целодневно паркирани коли 

там. А сега бул. „Левски“ ще го правим осем-лентов. Той и сега в едната си 

част е достатъчно широк, но минете от обръщача към „Ген. Колев“ в 

посока към спирка „Явор“ и ще видите там целогодишно, целодневно 

паркирани коли; от едната страна има дори и паркирани каравани. Ако по 

този начин, дори да се направи булеварда и улиците широки, дори да 



въведем синя зона, няма ли контрол, няма ли санкции, положението ще 

бъде същото. Така че моят въпрос към общинската администрация, към 

кмета и заместник-кмета е: наистина има ли такова разпореждане към 

служителите, да не предизвикват, /то не е от сега, тези неща са си без да 

има ремонти/, да не предизвикват напрежение, т.е недоволство. Разбира се, 

че санкционирането на нарушители сигурно ще предизвика някакво 

недоволство, но в края на краищата ние сме правова държава, в която 

трябва да се спазват законите. Благодаря Ви. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на д-р Митковски. Следващата заявка за питане, Неджиб 

Неджибов, заповядайте.  

 

Неджиб НЕДЖИБОВ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги, 

съграждани, въпросът ми е свързан с изграждането на булевард „Левски“ и 

по-точно за къщите, които бяха съборени, тези които предстои да бъдат 

съборени, участъка на улица „Георги Пеячевич“, улица „Девня“ и улица 

„Пробуда“, където попадат повече от двадесет имота. Някои от тези имоти 

са построени преди близо сто години, но по една или друга причина …. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Колега, нека не се прекъсваме.  

 

Неджиб НЕДЖИБОВ 

По една или друга причина собствениците не са предприели 

действия за узаконяване на тези имоти и те се водят незаконни, но имат 

партида за ток, партида за вода. Живущите имат адресни регистрации там, 

даже част от тях плащат и данъци. Въпросът ми е какво се предвижда да се 

случи, след като бъдат съборени тези къщи, понеже неяснотите пораждат 

социално напрежение. Казваме, че социалната програма на Варна е една от 

най-активните в страната и ще бъдат ли осигурени места за настаняване на 

тези хора или ще бъдат оставени на произвола на съдбата? Благодаря. 

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря Ви. Г-жо Георгиева, заповядайте. Заявка - Костадин 

Костадинов. 

 

Милена ГЕОРГИЕВА 

Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, г-н 

Портних, уважаеми съграждани, въпросът ми днес е свързан с ремонта на 

„Аспарухов мост“. Не казвам предстоящият ремонт, защото няма яснота 

кога започва той и колко ще продължи това мероприятие. Близо две 



години, различни институции се упражняват по тази тема – Министерство 

на регионалното развитие и благоустройството, Агенция пътна 

инфраструктура, Областно пътно управление – Варна, Областна управа. 

Всеки от тях излиза с различни версии. Миналата година в края на летния 

сезон, министърът на регионалното развитие съобщи, че ремонтните 

дейности по „Аспарухов мост“ започват през месец септември. Областно 

пътно управление нямаха никаква информация, а от АПИ съобщиха, че не 

се предвижда стартиране на ремонтните дейности до края на 2017 година. 

Ремонт наистина нямаше и най-близко беше областният управител, който 

обяви, че всичко се отлага за началото на 2018 година, но кога точно 

зависело от времето. Миналата седмица министър Нанков беше на 

посещение във Варна, за да инспектира ремонтните дейности по пътната 

инфраструктура в града ни. Редом до него, навсякъде беше кмета на града 

ни, г-н Портних. Министър Нанков съобщи, че основният ремонт на моста 

се очаква да започне в средата на април, след приключване на работата по 

булевард „Приморски“. Разбирам обаче, че на комисията по транспорт, 

общинската администрация е заявила, че няма информация кога започва 

плануваният ремонт и дори не е наясно точно какви дейности ще бъдат 

извършвани на моста. Тук е уместно да попитам, има ли координация и 

комуникация между министър и кмет, между кмет и администрация, 

между община и различни институции.  

Уважаеми г-н Портних, разнопосочната информация създава хаос и 

напрежение сред тези, които ежедневно преминават през „Аспарухов 

мост“. Жителите и гостите на града ни очакват от нас актуална и вярна 

информация за ремонтните дейности на такива ключови места като 

„Аспарухов мост“. Нека не ги разочароваме и да не изпадаме в комични 

ситуации. В тази връзка ще Ви помоля, ако разполагате все пак с данни 

относно ремонта, защото Вие бяхте постоянно до г-н Нанков, да ни 

запознаете с тях: начална дата, продължителност, участък, който ще се 

ремонтира, режим на работа, организация на движението. Всички 

осъзнаваме важността на това ремонтно мероприятие. От живущите отвъд 

моста се очаква да стискаме зъби, но ние поне трябва да знаем кога да 

започнем с това. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря. Голяма част от въпроса не беше отправен коректно към 

кмета и администрацията, следваше да бъде отправен към Агенция пътна 

инфраструктура, но както и да е. Г-н Костадинов – последната заявка за 

питане днес. Заповядайте.  

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги, аз имам един въпрос, който 

беше провокиран от въпроса на колегата Неджибов и той е следният: Кога 



ще бъде решен окончателно въпросът с незаконното строителство на 

територията на „Максуда“, тъй като в момента виждаме, че там се случват 

крупни инженерни инфраструктурни проекти, което от една страна 

задължава администрацията в тази насока и се случват такива дейности, за 

което аз мога само да поздравя администрацията, макар и да са 

изключително закъснели, защото това трябваше да се случи преди години. 

От друга страна обаче си задавам въпроса след като бъде свършена тази 

огромна, крупна, мощна инвеститорска дейност за колко точно време след 

това незаконните коптори от едната и от другата страна на булеварда и на 

пробива, които ще останат, ако така продължават нещата, ще затрупват 

трасето с боклуци и всъщност това ли ще виждат хората, които ще минават 

от там, защото в крайна сметка идеята е по този булевард да се пренася 

целият трафик, който идва от западна посока в посока курортите на север 

от Варна. И си представяме как минават туристите примерно по булевард 

„Левски“ и виждат всички тези прелести, които в момента една част, поне 

малка част от тях се разчистват. С голяма изненада чух, че имало къщи, 

които била на сто години. Бих се радвал, ако колегата Неджибов покаже 

тези къщи. 

 

Неджиб НЕДЖИБОВ 

Да, ще ги покажа. 

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Чудесно, хубаво ще е да ги картотекираме като паметници на 

културата. Може би някой от тях са строени от Дабко Дабков, може би 

някои от Кольо Фичето, не знам. Нека да ги видим, аз поне не съм чувал за 

толкова дълготраен картон, който да издържа сто години. Ами покажете 

ги, покажете ги да ги видим.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Нека не влизаме в диалогов режим.  

 

Костадин КОСТАДИНОВ 

Въпросът ми е следния. Въпросът ми е следния. Незаконното 

строителство във Варна и не само във Варна, не трябва да бъде 

толерирано. В момента, заради пробива, една част от незаконните строежи 

се премахват. Това, което трябва да се случи според мен и за което 

настоявам е не само тези незаконни постройки, които в момента попадат 

на терена, на който се работи да бъдат премахнати, а да бъдат премахнати 

всички останали в съседство, без абсолютни никакви компромиси, защото 

в крайна сметка, трябва да се спазва закона. И не може законът да се 

спазва, примерно, за едната незаконна постройка и да се прилага, а за 

другата в съседство да не се прилага, просто защото пътят не минава от 



там. Не мога да приема довода, че това предизвиква социално напрежение 

или нещо друго и т.н., защото извинявайте, но по тази логика всеки може 

да върши нещо в държавата и да каже аз крада и убивам, защото съм беден 

или нещо друго. Няма как. Ако сме нормална европейска държава законите 

трябва да се спазват и те трябва да са за всички и те трябва да се прилагат 

еднакво независимо кой какъв е, как се казва, дали е беден, богат и т.н. Ако 

не, това означава, че България просто няма законодателство, което да се 

спазва и мисля, че тук няма две мнения по въпроса. Така че въпросът ми е 

този и настоявам за отговор. Благодаря.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря на г-н Костадинов. Няма други заявки за изказвания от 

колеги. Давам думата на г-н кмета, на кратко да отговори, на което може, 

след което да продължим работа.  

 

Иван ПОРТНИХ 

Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми съграждани, благодаря на г-н Атанасов за въпроса, 

който постави, защото той наистина следва да бъде разгледан и решен, тъй 

като е от особена важност за много наши съграждани. За да не го 

разискваме в момента, защото има доста нюанси, един от които естествено, 

той г-н Атанасов го упомена, е ремонтът на пътя за „Златни пясъци“ от 

Агенция пътна инфраструктура, където предстои подмяна и на основния, 

тоест изграждане на практика на основния водопровод, захранващ „Златни 

пясъци“. И естествено, това леко дава нюанси в преместването на табелата, 

но предлагам наистина чрез председателя, с участието на колегите от 

Общинския съвет да направим още другата седмица една работна група по 

темата и да търсим заедно адекватното решение.  

По отношение на ремонта на „Аспарухов мост“, тъй като има 

наистина доста спекулации по темата, ремонтът е абсолютно наложителен. 

Знаете че в крайна сметка това е и желанието на голяма част от нашите 

съграждани. Има готовност, съоръжението не е общинско, съоръжението 

се поддържа от Агенция пътна инфраструктура, има готовност за 

незабавно започване на ремонта на шесто мостово съоръжение. Това е, 

нали най-старите съоръжения, които всъщност реално са и в най-лошо 

техническо състояние. Естествено, има готовност и за продължаване 

цялостно на ремонта на останалата част на моста. Въпросът е, че в 

условията на един затруднен трафик към момента, се счете, че не е най-

целесъобразно това да започне сега, тъй като направихме анализ и на 

място, че изграждането на булевард „Левски“ и завършването му, ще 

преразпредели във висока степен потоците, ще преразпредели трафика в 

града и в този смисъл още тази седмица стартира аварийно закърпване на 

дупките на моста, за да може той през летния сезон да е в относително 



добро състояние. А пък същинските ремонтни дейности да започнат 

наистина на есен, за да не създаваме излишно напрежение в трафика в 

града. Още повече, че в район „Аспарухово“ в момента, знаете извършваме 

изключително мащабна рехабилитация на основните пътни артерии на 

булевард „Първи май“, на „Мара Тасева“, там вече разширението, нали е 

почти факт. Готови сме и със стартиране на цялостен ремонт на булевард 

„Народни будители“, с което инфраструктурата в „Аспарухово“ ще добие 

един коренно различен вид. Но включително и ремонта на булевард 

„Народни будители“, преценихме, че е по-целесъобразно да започне след 

септември, за да минимизираме проблемите с трафика. По отношение на 

къщите, които спомена колегата, действителност - факт е, че спрямо 

всички сгради, попадащи в обхвата на новото трасе се спазват всички 

законови процедури, така че ако желаете можем да ви запознаем с тях. А 

всъщност разчистването на незаконните постройки в тази зона започна 

много преди стартирането на булеварда, въобще преди да се говори за 

булеварда. Естествено поетапно този процес ще продължи. Така че мисля, 

че това са въпросите, които не са свързани с някакви технически 

параметри, които ще подадем по надлежния ред. Благодаря и желая 

успешна работа на днешната сесия.  

 

Тодор БАЛАБАНОВ 

Благодаря, г-н кмете. Уважаеми колеги, преминаваме към точка 

втора предложения за решения от ПК „Здравеопазване“. Доцент Цветкова, 

заповядайте.  
 

 

 

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 

№ 28 

от заседание, проведено на 21.03.2018 г. 

по точка  втора от дневния ред 
 

 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Здравеопазване” относно: 

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

молби на граждани за лечение. 

(2) – отпускане и неотпускане на финансови средства за дейности и 

изследвания по асистирана репродукция. 

(3) – приемане на доклади за самооценка за провеждане на 

последваща акредитация на Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна“ 

ЕООД. 

(4) – утвърждаване на класирането на комисия за избор на управител 

на „Диагностично - консултативен център „Чайка”” ЕООД. 

(5) – поправка на очевидна фактическа грешка на решения № 1038-

2(23)/21.12.2017 г., № 1039-2(23)/21.12.2017 г., № 1040-2(23)/21.12.2017 г., 

№ 1041-2(23)/21.12.2017 г., № 1042-2(23)/21.12.2017 г. и № 1067-

4(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

(6) – даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на 

ползване върху помещения, представляващи част от недвижим имот, 

включен в капитала на „Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна“ 

ЕООД в полза на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ 

– Варна. 
 

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

    

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1099-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 

52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна с 



рег. № ЗК18000624ВН/16.03.2018 г., решение на Общински съвет – Варна 

№ 1066-4(26)31.01.2018 г. и на база здравен статус, Общински съвет – 

Варна отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 

приложение към настоящото решение.  

 

 

 

 

1100-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна с рег. 

№ ЗК18000624ВН/16.03.2018 г. и на база здравен статус, Общински съвет – 

Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 

приложение към настоящото решение. 

 

 

 

 

1101-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 4 и чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на 

Община Варна с рег. № ЗК18000623ВН/16.03.2018 г., решение на 

Общински съвет – Варна  №  1066-4(26)31.01.2018 г. и на база здравен 

статус, Общински съвет – Варна отпуска финансови средства за дейности 

и изследвания по асистирана репродукция, посочени в приложение към 

настоящото решение. 

 

 

 

 

1102-2. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 86 от Закона за лечебните 

заведения във връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 18/20.06.2005 г. за 

критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните 

заведения и по докладна записка от проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н. – 

управител на Специализирана болница по акушерство и гинекология за 

активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна“ ЕООД с рег. № 

ОС18000061ВН/26.01.2018 г., Общински съвет – Варна приема докладите 

за самооценка за провеждане на последваща акредитация на 

„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 

лечение „Проф. д-р Д. Стаматов – Варна“ ЕООД, съгласно приложение 

към настоящото решение. 

 



1103-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за лечебните 

заведения, във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за 

условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и по предложение 

с рег. № ОС18000090ВН/07.02.2018 г. от Комисията за организиране и 

провеждане на конкурса за възлагане управлението на „Диагностично - 

консултативен център „Чайка”” ЕООД, избрана с Решение № 1023-

15(22)/30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. на Общински съвет – Варна, Общински 

съвет – Варна реши: 

Утвърждава класирането на Комисията, извършено с Протокол № 

5/06.02.2018 г. и определя за спечелил конкурса за възлагане 

управлението на „Диагностично – консултативен център „Чайка”” ЕООД 

д-р Румен Илиев Димов, класиран на първо място. 

 

 

 

 

1104-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 2 от 

Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна променя 

свое Решение № 1038-2(23)/21.12.2017 г., като същото придобива следния 

вид: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1 и ал. 7 от 

Закона за лечебните заведения, във връзка с писмо от д-р Красимир Петров 

– изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение 

„Света Анна - Варна“ АД с рег. № РД17024178ВН/11.12.2017 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 

размер до 200 000 лв. (двеста хиляди лева) на „Многопрофилна болница за 

активно лечение „Света Анна - Варна“ АД, ЕИК 000090019 за закупуване 

на дълготрайни материални активи за нуждите на „Многопрофилна 

болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД, Клиника 

„Ортопедия и травматология“.   

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването“ по §55-00 „Капиталови трансфери“ от бюджета на 

Община Варна за 2018 г.  

Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 

„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД да 

представи отчет за разходването на отпуснатите средства. След 

закупуването на медицинската апаратура да се увеличи капитала на МБАЛ 

„Света Анна - Варна“ АД със стойността на предоставените от бюджета на 

Община Варна средства, като Община Варна да запише нови акции, 



съизмерими с усвоените от лечебното заведение средства за капиталов 

разход.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме действия за увеличаване на дела на капитала в полза на 

Община Варна с усвоените от лечебното заведение средства, като подаде 

искане до министъра на здравеопазването.“ 

 

 

 

 

 

1105-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 2 от 

Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна променя 

свое Решение № 1039-2(23)/21.12.2017 г., като същото придобива следния 

вид: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1 и ал. 7 от 

Закона за лечебните заведения, във връзка с писмо от д-р Красимир Петров 

– изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение 

„Света Анна - Варна“ АД с рег. № РД17023451ВН/30.11.2017 г., Общински 

съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в 

размер до 60 000 лв. (шестдесет хиляди лева) на „Многопрофилна болница 

за активно лечение „Света Анна - Варна“ АД, ЕИК 000090019 за 

закупуване на нов дизел - генератор за безпроблемно аварийно захранване 

на болницата.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването“ по §55-00 „Капиталови трансфери“ от бюджета на 

Община Варна за 2018 г.   

Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 

„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна - Варна“ АД да 

представи отчет за разходването на отпуснатите средства.  

След закупуването на дизел – генератор, да се увеличи капитала на 

МБАЛ „Света Анна - Варна“ АД със стойността на предоставените  от 

бюджета на Община Варна средства, като Община Варна записва нови 

акции, съизмерими с усвоените от лечебното заведение средства за 

капиталов разход.  

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме действия за увеличаване на дела на капитала в полза на 

Община Варна с усвоените от лечебното заведение средства, като подаде 

искане до министъра на здравеопазването.“ 

 

 



1106-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 2 от 

Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна променя 

свое Решение № 1040-2(23)/21.12.2017 г., като същото придобива следния 

вид: 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 2 и ал. 7 от 

Закона за лечебните заведения, във връзка с писмо от д-р Красимир Петров 

– изпълнителен директор на „Многопрофилна болница за активно лечение 

„Света Анна - Варна“ АД с рег. № РД17023442ВН/30.11.2017 г., № 

РД17023442ВН_002ВН/13.03.2018 г. Общински съвет – Варна дава 

съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 550 000 лв. 

(петстотин и петдесет хиляди лева) на „Многопрофилна болница за 

активно лечение „Света Анна - Варна“ АД, ЕИК 000090019, за ремонт в 

Родилно отделение и отделение „Неонатология“ при „Многопрофилна 

болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването“ по §55-00 „Капиталови трансфери“ от бюджета на 

Община Варна за 2018 г.  

 Общински съвет – Варна задължава изпълнителния директор на 

„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна“ АД да 

представи отчет за разходването на отпуснатите средства.   

Общински съвет – Варна възлага на Кмета на Община Варна да 

предприеме действия за увеличаване на дела на капитала в полза на 

Община Варна с усвоените от лечебното заведение средства, като подаде 

искане до министъра на здравеопазването.“ 

 

 

 

 

1107-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 2 от 

Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна променя 

свое Решение № 1041-2(23)/21.12.2017 г., като същото придобива следния 

вид: 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 100, ал. 2, т. 6 

от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Варна отпуска 

финансови средства в размер до 52 695 лв. (петдесет и две хиляди 

шестстотин деветдесет и пет  лева) общо на „Диагностично – 

консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД, 

ЕИК 103517178, като целева субсидия за покриване на натрупаните 

задължения на лечебното заведение, находящо се в район с повишен 



здравен риск, с цел запазване дейността му и предотвратяване на съдебни 

искове и/или запор на банкови сметки. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването“ по § 43-02 „Субсидии за болнична помощ“ от бюджета 

на Община Варна за 2018 г. 

 След предоставянето на целевата субсидия за покриване на 

натрупаните задължения на лечебното заведение, находящо се в район с 

повишен здравен риск, да се увеличи капитала на „Диагностично – 

консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД, 

със стойността на целевата субсидия.  

Възлага на управителя на  „Диагностично – консултативен център 

Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД, да внесе предложение 

за увеличаване на капитала на търговското дружество, със стойността на 

целевата субсидия за покриване на натрупаните задължения на лечебното 

заведение, находящо се в район с повишен здравен риск.“ 

 

 

 

 

 

 

1108-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 2 от 

Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна променя 

свое Решение № 1042-2(23)/21.12.2017 г., като същото придобива следния 

вид: 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 100, ал. 2, т. 4 

от Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Варна отпуска 

финансови средства в размер до 209 000 лв. на „Специализирана болница 

за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, 

ЕИК 000090147, като целева субсидия за покриване на натрупаните 

задължения на лечебното заведение.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 469 „Други дейности по 

здравеопазването“ по § 43-02 „Субсидии за болнична помощ“ от бюджета 

на Община Варна за 2018 г.  

След предоставянето на целевата субсидия за покриване на 

натрупаните задължения на лечебното заведение, да се увеличи капитала 

на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 

заболявания – Варна” ЕООД, със стойността на целевата субсидия.  

Възлага на управителя на „Специализирана болница за активно 

лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, да внесе 

предложение за увеличаване на капитала на търговското дружество, със 



стойността на целевата субсидия за покриване на натрупаните задължения 

на лечебното заведение.“ 

 

 

 

 

1109-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 2 от 

Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет – Варна променя 

свое Решение № 1067-4(26)/31.01.2018 г., като същото придобива следния 

вид: 

„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, закупуването на  

медицинската апаратура и оборудване и покриването на натрупаните 

задължения, 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, 

медицинска апаратура и оборудване, и със стойността на целевата 

субсидия за покриване на натрупаните задължения на лечебното 

заведение. 

Възлага на управителя на „Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ 

ЕООД, да внесе предложение за увеличаване на капитала на търговското 

дружество, със стойността на усвоените средства.“ 

 

 

 



1110-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 7 и чл. 147, ал. 

2 от Търговския закон и във връзка с чл. 5 от Наредба за реда за 

упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 

капитала на търговските дружества и по предложение от проф. д-р Емил 

Ковачев,д.м.н. – управител на „Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение проф. д-р Д. Стаматов – Варна” ЕООД с 

рег. № РД17024537ВН_006ВН/19.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие на управителя на „Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение проф. д-р Д. Стаматов - Варна” 

ЕООД ЕИК: 000090065,  да сключи договор за учредяване на безвъзмездно 

право на ползване с Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ – Варна, за срок от 10 (десет) години върху помещения, 

представляващи част от сгради, находящи се в поземлен имот 

10135.2556.324, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150, а именно:  

- помещения с площ 295,11 кв.м., разположени на партерния етаж 

във високото тяло на сграда предмет на АОС № 1172/26.05.1999 г., с площ 

650 кв.м., находяща се на бул. „Цар Освободител“ № 150 – „АГ болница“ 

и „АГ поликлиника“, район 5, кв. 995, парцел Х. Съгласно кадастрална 

карта, помещенията представляват част от сграда с идентификатор 

10135.2556.324.5, с функционално предназначение „здравно заведение“, 

брой етажи – 9 и застроена площ 654 кв.м. Кадастралната карта и 

кадастралните регистри са одобрени със заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 

г. на Изпълнителния директор на  АГКК. 

- помещения с площ 122,15 кв.м., разположени в ниското тяло на 

сграда предмет на АОС № 1172/26.05.1999 г., с площ 707 кв.м., находяща 

се на бул. „Цар Освободител“ № 150 – „АГ болница“ и „АГ 

поликлиника“, район 5, кв. 995, парцел Х. Съгласно кадастрална карта, 

помещенията представляват част от сграда с идентификатор 

10135.2556.324.6, с функционално предназначение „здравно заведение“, 

брой етажи – 1 и застроена площ 698 кв.м. Кадастралната карта и 

кадастралните регистри са одобрени със заповед № РД-18-92 от 14.10.2008 

г. на Изпълнителния директор на  АГКК.  

Общински съвет – Варна задължава управителя на „Специализирана 

болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Д. 

Стаматов - Варна” ЕООД при сключване на договора за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване с Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов“ – Варна да изготви споразумителен протокол за 

определяне на ползваните помещения и реда за заплащане на всички 

консумативни разходи за тях. Договорът за учредяване на безвъзмездно 

право на ползване задължително да включва клаузи, задължаващи 

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна да 

извърши основен ремонт, реконструкция и модернизация на залата за 



хранене, кухненския блок, складовите и помощните помещения на 

стойност 400 000 лв. (без ДДС), разкриване на минимум 20 работни места 

и създаване на условия за осигуряване храненето на пациентите, 

служителите и лекарите на „Специализирана болница по акушерство и 

гинекология за активно лечение проф. д-р Д. Стаматов – Варна” ЕООД. 

След въвеждане в експлоатация на столовата и кухнята, всички текущи 

разходи за ремонт са за сметка на Медицински университет „Проф. д-р 

Параскев Стоянов“ – Варна. 

Общински съвет – Варна задължава управителя на „Специализирана 

болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Д. 

Стаматов – Варна” ЕООД да предприеме всички действия, 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 

№ 28 

от заседание, проведено на 21.03.2018 г. 

по точка  трета от дневния ред 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука 

и образование” относно: 

(1) – приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в Община Варна за 2018 

година. 

(2) – приемане на нова Система от правила за електронен прием в 

първи клас в общинските училища на територията на Община Варна. 

(3) – даване на съгласие за преместване на деца от общински детски 

градини, включени като обекти на интервенция в проект „Модернизация 

на образователната инфраструктура на територията на град Варна“, в 

други общински детски градини и училища на територията на Община 

Варна по време на изпълнение на предвидените строително-монтажни 

дейности по проекта. 

 

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

 

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1111-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация,  в изпълнение на 

чл. чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и 

по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД18002237ВН/29.01.2018 г., Общински съвет – Варна приема Годишен 

план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Варна за 2018 година, съгласно приложение към 

настоящото решение. 

 

 

 

 



1112-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  във връзка с измененията и 

допълненията на Наредба № 10 от 2016 година за организация на 

дейностите в училищното образование, обнародвани в Държавен вестник, 

бр. 77/26.09.2017 г., и в изпълнение на чл. 147 от Закона за предучилищното 

и училищното образование и по предложение от кмета на Община Варна с 

рег. № РД18002762ВН/05.02.2018 г., Общински съвет – Варна отменя 

приетата с Решение № 629-12(15)/30.01.2017 г. на Общински съвет – Варна 

Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските 

училища на територията на община Варна, в сила за учебната 2017/2018 

година и приема нова Система от правила за електронен прием в първи 

клас в общинските училища на територията на община Варна, в сила 

от учебната 2018/2019 година, съгласно приложение към настоящото 

решение. 

 

 

 

 

1113-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 256 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, и съгласно становище от РЗИ 

– Варна с Рег.№ ОМД18000077ВН_001ВН/21.02.2018 г. и по предложение 

на кмета на Община Варна с рег. № РД16026510ВН_114ВН/19.03.2018 г., 

Общински съвет – Варна  дава съгласие за преместване на деца от 

общинските детски градини, обекти на интервенция по проект 

„Модернизация на образователната инфраструктура на територията на 

град Варна“ по процедура на директно предоставяне на БФП 

BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020 - Варна“, част от процедура 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 

г., в други детски градини и училище на територията на Община Варна по 

време на изпълнение на предвидените строително-монтажни дейности по 

проекта с цел да се обезпечи  сигурността им и да се осигури непрекъснат 

образователен процес, както следва: 

Децата от ДГ №1 “Светулка ще бъдат преместени съответно: 

- двете подготвителни групи за деца на 6 години във филиал №1 на 

СУЕО “А.С. Пушкин“, находяща се на бул. “Генерал Колев“№43;  

- двете подготвителни групи за деца на 5 години във филиала на ДГ 

№4 „Теменужка“ на ул. „Цар Симеон I“ №14 и филиала на ул. „Капитан 

Райчо“ №114; 

- децата от първа и втора група се пренасочват към ДГ №4 

“Теменужка“, ДГ №2 „Щастливо детство“, ДГ №6 “Палечко“, ДГ 



№7“Пушкин“, като три групи с деца от същите възрасти остават в двата 

филиала на ДГ №1 “Светулка“. 

Децата от филиала на  ДГ №12 “Ян Бибиян“, находящ се на ул. 

„Добруджа“ №1 се преместват в централната сграда на детската градина.  

Децата от ДГ №41 “Първи юни“ се преместват както следва: 

- яслената група в ДГ №39 “Приказка“, ДГ №42 “Българче“, ДГ №40 

“Детски свят“, ДГ №38 “Маргаритка“; 

- децата от първа група в ДГ №40 “Детски свят“; 

- децата от втора група в ДГ №38 “Маргаритка“; 

- децата от трета група в ДГ №37 “Пламъче“; 

- децата от четвърта група в ДГ №36 “Морска звездица“. 

Общински съвет – Варна задължава директорите на детските градини, 

в едноседмичен срок от преместването, да уредят договорно 

взаимоотношенията си по ползването и пребиваването в сградите с 

директорите на приемащите образователни институции. 

 

 
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 

№ 28 

от заседание, проведено на 21.03.2018 г. 

по точка  четвърта 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 2018г.”, одобряване на пазарна 

оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 

имот, находящ се в гр. Варна, со „Прибой“, ПИ с идентификатор 

10135.5549.1606. 

(2) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи се в: 

- гр. Варна, ул. „Лира“ № 15. 

- гр. Варна, со „Боровец-юг“, ПИ с идентификатор 

10135.5404.4767.  

- гр. Варна, со „Акчелар“, ПИ с идентификатор 10135.2522.136.  

- гр. Варна, ул. „Мадара“ № 47.  

(3) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 

продажба на имоти, находящи се в: 

- община Варна, село Тополи, ул. „Йордан Николов“ № 40, на 

собственика на законно построена сграда. 

- община Варна, село Каменар, ул. „Цар Симеон I“ № 44, на 

собственика на законно построена сграда. 

(4) – определяне предназначението на жилища – собственост на 

община Варна. 

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

с имоти - общинска собственост през 2018г.” и предоставяне 

безвъзмездно за управление имоти, находящи се в: 

- гр. Варна, ул. „Вилите“ № 1-А, в полза на Дирекция „Образование 

и младежки дейности“ при община Варна. 

- гр. Варна, жк „Младост“, ПИ с идентификатор 10135.3512.208, в 

полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“. 

(6) – предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящи се 

в гр.Варна, Южна промишлена зона, ПИ с идентификатор 

10135.5501.307, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“. 



(7) – даване на съгласие за подписване на анекс към Договор за 

безвъзмездно управление №Д13000300ВН/12.03.2013г. сключен между 

община Варна и ОП „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“. 

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

с имоти - общинска собственост през 2018г.” и учредяване безвъзмездно 

право на ползване върху имоти, находящи се в гр. Варна, жк 

„Възраждане“ бл. 79, в полза на Сдружение „Гаврош“. 

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

с имоти - общинска собственост през 2018г.” и учредяване безвъзмездно 

право на ползване върху имот, находящ се в община Варна, с. Звездица, 

м-ст „Ташлъ гичит“, представляващ ПИ с идентификатор 30497.24.32, 

за настаняване на „временен пчелин“. 

(10) – обявяване за частна общинска собственост на част от ПИ с 

идентификатор 10135.2552.2187, допълване на „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.”, 

одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за сключване на 

предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на 

собственост върху посочения имот. 

(11) – даване на съгласие за предоставяне, стопанисване, поддържане 

и техническа експлоатация на „Водоснабдяване и канализация - Варна“ 

ООД на новоизградени инфраструктурни обекти: 

- Алеен водопровод за група имоти в местност „Голяма 

Кокараджа“, находящ се в гр. Варна, жк „Изгрев“. 

- Външен (уличен водопровод) и водопроводна мрежа в м-ст 

„Орехчето“ р-н „Аспарухово“.  
(12) – допълване на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.” и вземане на 

решение за провеждане на процедура за безвъзмездно прехвърляне в 

собственост на община Варна на имоти, находящи се в гр. Варна, кв. 

„Аспарухово“, жк „Дружба“ бл. 11 и ул. „Кавала“ № 1-а. 

(13) – изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Варна. 

(14) – одобряване на застраховател за сградата и имуществото на: 

- „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 

заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД. 

-  „Ученическо и столово хранене“ ЕАД. 

-  „Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД. 

(15) – избор на одитор на „Индустриално – технологичен парк 

Варна“ ЕАД за 2017 г. и 2018 г. 

(16) – даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на 

ползване, върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ 

се в гр. Варна, ул. „Околчица“ № 15 в полза на Народно читалище „Ясна 

Поляна – 2014“. 



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

        

 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1114-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

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

Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на община 

Варна с рег. № АУ062200ВН-010ВН/04.01.2018г. и писмо от Петко 

Бойновски – Директор Дирекция „Общинска собственост, икономика и 

стопански дейности” при община Варна с рег. № АУ062200ВН-

011ВН/10.01.2018г., Общински съвет – Варна приема следното изменение 

в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 

собственост през 2018 година“: Допълва в Раздел IX - „Недвижими имоти-

частна общинска собственост, за които община Варна ще проведе 

процедура по прекратяване на съсобственост с държавата, физически и 

юридически лица по реда на чл. 36 от Закона за общинската собственост и 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване 

частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна“, с недвижим имот находящ се в гр. 

Варна, со „Прибой“, представляващ земя, с площ 107 (сто и седем) кв.м. 

от ПИ с идентификатор 10135.5549.1606 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.пет хиляди петстотин четиридесет и девет.хиляда шестстотин и шест), 

целият с площ от 538 (петстотин тридесет и осем) кв.м. 

1114-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост и по предложение на кмета на община Варна с 

рег. № АУ062200ВН-010ВН/04.01.2018 г. и писмо от Петко Бойновски – 

Директор Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански 

дейности” при община Варна с рег. № АУ062200ВН-011ВН/10.01.2018 г., 

Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена по искане за 

прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на община Варна 

от недвижим имот, представляващ земя с площ 107 (сто и седем) кв.м. от 

ПИ с идентификатор 10135.5549.1606 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 

хиляди петстотин четиридесет и девет.хиляда шестстотин и шест), целият 

с площ от 538 (петстотин тридесет и осем) кв.м., находящ се в град Варна, 

со „Прибой“, при граници на имота: ПИ №10135.5549.9512, ПИ 

№10135.5549.1605, в размер на 4 900 (четири хиляди и деветстотин) лева, 

без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 45,79 

(четиридесет и пет лева и седемдесет и девет стотинки) лева, без включен 

ДДС. 



1114-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 27 т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с 

предложение на кмета на община Варна с рег. № АУ062200ВН-

010ВН/04.01.2018г. и писмо от Петко Бойновски – Директор Дирекция 

„Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община 

Варна с рег. № АУ062200ВН-011ВН/10.01.2018г., Общински съвет – Варна 

прекратява съсобствеността между община Варна, от една страна, и от 

друга страна наследниците на Никола Христов Николов – Мария Асенова 

Николова, Христо Николов Христов, Петър Николов Христов, чрез 

продажба на земя, с площ 107 (сто и седем) кв.м. ид.части, от поземлен 

имот с идентификатор 10135.5549.1606 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.пет хиляди петстотин четиридесет и девет.хиляда шестстотин и шест), 

по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 

5309/05.11.2008 г. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 

осъществяване на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

 

1115-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 

22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2018 година“ и по предложение на кмета на община Варна с рег. № 

АУ095900ВН-014ВН/30.01.2018г., Общински съвет – Варна одобрява 

пазарна оценка, изготвена по искане за прекратяване на съсобственост, 

чрез изкупуване частта на община Варна от недвижим имот, 

представляващ земя с площ от 36 (тридесет и шест) кв.м. ид.части от ПИ с 

идентификатор 10135.3515.82 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди 

петстотин и петнадесет.осемдесет и две), целият с площ от 236 (двеста 

тридесет и шест) кв.м., находящ се в гр.Варна, ул. “Лира“ № 15, при 

граници на имота: ПИ №10135.3515.92, ПИ №10135.3515.91, ПИ 

№10135.3515.83, ПИ №10135.3515.79, ПИ №10135.3515.81 в размер на 5 

100 (пет хиляди и сто) лева, без включен ДДС, при стойност на 1 кв.м. в 

размер на 141,67 (сто четиридесет и един лева и шестдесет и седем 

стотинки) лева без включен ДДС.  



1115-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 

общинската собственост, по реда на чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на Кмета на община Варна с рег. № АУ095900ВН-

014ВН/30.01.2018г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 

между община Варна, от една страна, и Диян Георгиев Данаилов, чрез 

продажба на земя с площ от 36 (тридесет и шест) кв.м. идеални части от 

ПИ с идентификатор 10135.3515.82 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 

хиляди петстотин и петнадесет.осемдесет и две), по одобрената по-горе  

пазарна оценка. 

За 36 (тридесет и шест) кв.м. идеални части от имота е съставен Акт 

за частна общинска собственост № 5534/28.01.2009 г., вписан в Служба по 

вписвания – Варна по надлежния ред. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

1116-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 

22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2018 година“ и по предложение на кмета на община Варна с рег. № 

АУ032287ВН-016ВН/19.02.2018г., Общински съвет – Варна одобрява 

пазарна оценка, изготвена по искане за прекратяване на съсобственост, 

чрез изкупуване частта на община Варна от недвижим имот, 

представляваща 54 (петдесет и четири) кв.м. ид.части от ПИ с 

идентификатор 10135.5404.4767 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 

хиляди четиристотин и четири.четири хиляди седемстотин шестдесет и 

седем), целият с площ от 746 (седемстотин четиридесет и шест) кв.м., 

находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“, при граници на имота: ПИ 

№10135.5404.1759, ПИ №10135.5404.1778, ПИ №10135.5404.1780, ПИ 

№10135.5404.9742, ПИ №10135.5404.4763 в размер на 2 170 (две хиляди 

сто и седемдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. 

в размер на 40,19 (четиридесет  лева и деветнадесет стотинки) лева, без 

включен ДДС. 

1116-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 



общинската собственост, по реда на чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на кмета на община Варна с рег. № АУ032287ВН-

016ВН/19.02.2018г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 

между община Варна, от една страна и Пенка Владимирова Иванова, чрез 

продажба на земя с площ от 54 (петдесет и четири) кв.м. ид.части от ПИ с 

идентификатор 10135.5404.4767 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 

хиляди четиристотин и четири.четири хиляди седемстотин шестдесет и 

седем) по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 

9585/25.08.2017 г., вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния 

ред. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

1117-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 

22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна 

програма за разпореждане и управление с имоти общинска собственост 

през 2018 година“  и предложение на кмета на община Варна с рег. № 

АУ023723ВН-038ВН/20.02.2018г., Общински съвет – Варна одобрява 

пазарна оценка, изготвена по искане за прекратяване на съсобственост, 

чрез изкупуване частта на община Варна от недвижим имот, 

представляващ земя с площ от 396 (триста деветдесет и шест) кв.м. 

идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2522.136 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.две хиляди петстотин двадесет и две.сто тридесет и шест), 

целият с площ от 1 396 (хиляда триста деветдесет и шест) кв.м., находящ 

се в гр. Варна, со „Акчелар“, при граници на имота: ПИ № 

10135.2522.135, ПИ № 10135.2522.9517, ПИ № 10135.2522.9552, в размер 

на 12 248 (дванадесет хиляди двеста четиридесет и осем) лева, без включен 

ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 30,93 (тридесет лева и 

деветдесет и три стотинки) лева, без включен ДДС. 

1117-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 

общинската собственост, по реда на чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 

предложение на кмета на община Варна с рег. № АУ023723ВН-

038ВН/20.02.2018г. Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 

между община Варна, от една страна, и от друга страна - Григор Христов 



Минев чрез продажба на земя с площ от 396 (триста деветдесет и шест)  

кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2522.136 (десет хиляди 

сто тридесет и пет.две хиляди петстотин двадесет и две.сто тридесет и 

шест), находящ се в гр. Варна, со „Акчелар“ по одобрената по-горе 

пазарна оценка. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 

9160/12.09.2016 г., вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния 

ред 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

1118-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 

22, ал. 3 от Закона за общинската собственост в изпълнение на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

през 2018 година“ и по предложение на кмета на община Варна с рег. № 

АУ067551ВН-014ВН/08.03.2018г., Общински съвет – Варна, одобрява 

пазарна оценка, изготвена по заявление за прекратяване на съсобственост, 

чрез изкупуване частта на община Варна, представляваща 23 (двадесет и 

три) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2555.87 (десет 

хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и пет.осемдесет и 

седем) целият с площ от 351 (триста петдесет и едно) кв.м., находящ се в 

гр. Варна, ул. “Мадара“ № 47, при граници на имота: ПИ 

№10135.2555.157, ПИ №10135.2555.85, ПИ №10135.2555.86 в размер на 5 

867,00 лева (пет хиляди осемстотин шестдесет и седем лева), без включен 

ДДС, при стойност на 1 кв.м. в размер на 255,09 лева (двеста петдесет и 

пет лева и девет стотинки), без ДДС.  

1118-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 

общинската собственост, по реда на чл. 27, ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и по 

предложение на кмета на община Варна с рег. № АУ067551ВН-

014ВН/08.03.2018г., Общински съвет – Варна прекратява съсобствеността 

между община Варна, от една страна, и Елена Георгиева Иванова, чрез 

продажба на земя с площ 23 (двадесет и три) кв.м. идеални части от ПИ  с 

идентификатор 10135.2555.87 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 

петстотин петдесет и пет.осемдесет и седем), по одобрената по-горе  

пазарна оценка. 



За 23 (двадесет и три) кв.м. идеални части от имота е съставен Акт за 

частна общинска собственост № 9672/10.11.2017 г., вписан в Служба по 

вписвания – Варна по надлежния ред. 

   Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

1119-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост, и в изпълнение на одобрената „Годишна програма за 

разпореждане и управление с имоти общинска собственост през 2018г.“ и 

по предложение на кмета на община Варна с рег. № АУ024357ВН-

027ВН/19.02.2018г., Общински съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, 

изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ земя, цялата с площ от 897 (осемстотин 

деветдесет и седем) кв.м. от ПИ с идентификатор 72709.501.1057 

(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и едно.хиляда 

петдесет и седем), находящ се в община Варна, село Тополи, ул. 

„Йордан Николов“ № 40 (четиридесет), при граници на имота: ПИ 

72709.501.276, ПИ 72709.501.279, ПИ 72709.501.936, ПИ 72709.501.980, 

ПИ 72709.501.277, в размер на 29 300 лева (двадесет и девет хиляди и 

триста лева), без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 

32,66 (тридесет и два лева и шестдесет и шест стотинки) лева, без включен 

ДДС. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 

собственост № 9393/07.02.2017 г., вписан в Служба по вписвания – град 

Варна с вх. Рег. 2834/13.02.2017г., акт № 71, том VI, дело 1125/2017 г. 

Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарна цена 

възлизаща на 29 300 лева (двадесет и девет хиляди и триста лева), без 

включено ДДС, на Мая Иванова Иванова и Нина Стефанова Андреева. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 



1120-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 35, 

ал.3 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на „Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 

2018 г.“ и по предложение на кмета на община Варна с рег. № АУ069719ВН-

019ВН/19.02.2018г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 

изготвена във връзка с продажба на недвижим имот – общинска собственост, 

находящ се в община Варна, с. Каменар, ул. ”Цар Симеон І” № 44, 

представляващ УПИ № ІІІ-518, кв. 53, целият с площ от 550 (петстотин и 

петдесет) кв.м. при граници на имота: улица,  УПИ № ІV-общ., УПИ № VІІ-

общ., УПИ № VІІІ-общ., УПИ № ІІ-519, в размер на 18 800 (осемнадесет 

хиляди и осемстотин) лева, без включен ДДС, при стойност на 1 кв.м. в размер 

на 34,18 (тридесет и четири лева и осемнадесет стотинки) лева, без включен 

ДДС, на ЗК „Франга – 94“, регистрирано по ф.д. №6540/1994 г. на Окръжен 

съд – Варна, вписано в регистъра за кооперациите под № 28, том 12, стр.106 

със седалище и адрес на управление: с. Каменар, ул. “3-та“ № 5, ЕИК 

813156498, с управител Димо Димитров Карачобанов. 
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 

5693/21.05.2009 г., вписан в Служба по вписвания – Варна по надлежния 

ред. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка. 

 

 

 

 

 

1121-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 

Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 27, ал. 6 от 

Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на 

гражданите, настаняване и продажба на общински жилища 

(НУРУЖНГНПОЖ) и по предложение на кмета на община Варна с рег. № 

РД18002357ВН/30.01.2018 г., Общински съвет – Варна прехвърля от фонд 

„Резервен“ и включва във фонд “Жилища за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни нужди”, следните общински жилища: 

№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС № 

1 жк.“Младост“ 103 6 2 60 5277/2008 г. 

2 жк.“Младост“ 106 9 4 20 6919/2012 г. 

3 ул.“Ана Феликсова“ № 12  2 5 16 6325/2011 г. 

4 ул.“Ана Феликсова“ № 12  1 2 1 6306/2011 г. 



5 ул.“Ана Феликсова“ № 12  1 2 5 6309/2011 г. 

6 ул.“Ана Феликсова“ № 12  1 2 2 6307/2011 г. 

7 ул.“Ана Феликсова“ № 12  1 2 3 6308/2011 г. 

8 ул.“Ана Феликсова“ № 12  1 2 6 6310/2011 г. 

9 жк.“Вл.Варненчик“ 203 2 7 63 2406/2002 г. 

10 жк.“Вл.Варненчик“ 307 2 1 22 6726/2012 г. 

11 ул.“Крепостна“ № 6   4 6 3961/2006 г. 

12 ул.“Отец Паисий“ № 29     1870/2000 г. 

13 бул.“Цар Освободител“ № 88 3 В 5 13 6147/2010 г. 

14 жк.“Възраждане“ 19 1 3 7 6832/2012 г. 

1121-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от 

Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата 

за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 

настаняване и продажба на общински жилища и по предложение на кмета 

на община Варна с рег. № РД18002357ВН/30.01.2018 г., Общински съвет – 

Варна определя предназначението на жилище – частна общинска 

собственост и го включва във фонд “Резервен”, както следва: 

№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС № 

1 жк.“Вл.Варненчик“ 408 14  3А 1588/2000 г. 

1121-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, 

настаняване и продажба на общински жилища и по предложение на кмета 

на община Варна с рег. № РД18002357ВН/30.01.2018 г., Общински съвет – 

Варна прехвърля от фонд „Ведомствен“ и включва във фонд “Резервен“, 

следното жилище: 

№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС № 

1 жк.“Младост“ 108 9 1 2 6730/2012 г. 

1121-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.2 от Наредбата за условията 

и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и 

продажба на общински жилища и по предложение на кмета на община 

Варна с рег. № РД18002357ВН/30.01.2018г., Общински съвет – Варна 

прехвърля от фонд “Жилища за настаняване под наем на граждани с 

установени жилищни нужди“ и включва във фонд “Резервен“, следното 

жилище: 

№ Адрес Бл. Вх. Ет. Ап. АОС № 

1 жк.“Вл.Варненчик“ 402 9 8 199 4466/2007 г. 



Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на предложението. 

 

 

 

 

1122-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

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

Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на община 

Варна с рег. № РД18002265ВН/29.01.2018 г., Общински съвет – Варна 

приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 година“: Допълва 

Раздел XII „Имоти и вещи - общинска собственост, които ще се 

предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с имот частна 

- общинска собственост, гр. Варна, ул. „Вилите“ № 1-А, представляващ 

ПИ с идентификатор 10135.5506.518 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.пет хиляди петстотин и шест.петстотин и осемнадесет), с площ от 3 

431 (три хиляди четиристотин тридесет и един) кв.м. по Кадастрална карта 

и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18- 73/23.06.2008 г. на 

ИД на АГКК и сграда с идентификатор 10135.5506.518.1 (десет хиляди 

сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.петстотин и 

осемнадесет.едно), със застроена площ от 735 (седемстотин тридесет и пет) 

кв.м., етажност: 2 етажа, предназначение: сграда за образование. 

1122-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на кмета на община Варна с рег. № 

РД18002265ВН/29.01.2018г., Общински съвет – Варна предоставя 

безвъзмездно за управление на Дирекция „Образование и младежки 

дейности“ при община Варна, представлявана от Директор, върху имот - 

частна общинска собственост, находящо се в гр. Варна, ул. „Вилите“ № 1-

А, представляващ ПИ с идентификатор 10135.5506.518 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.пет хиляди петстотин и шест.петстотин и осемнадесет), с 

площ от 3 431 (три хиляди четиристотин тридесет и един) кв.м. по 

Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед №РД-18-

73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК и сграда с идентификатор 

10135.5506.518.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 

шест.петстотин и осемнадесет.едно), със застроена площ от 735 

(седемстотин тридесети пет) кв.м., етажност: 2 етажа, предназначение: 

сграда за образование, предмет на АОС № 9619/25.08.2017 г., вписан в 



Службата по вписванията - гр. Варна с вх.peг. № 23189/29.08.2017 г., Акт 

№ 104, т. LV, дело 1186, за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

 

 

 

 

 

1123-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

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

Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на община 

Варна с рег. № РД18002392ВН/30.01.2018г., Общински съвет – Варна 

приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 година“: Допълва 

Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 

предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с недвижим 

имот - частна общинска собственост, находящ се гр. Варна: жк „Младост“, 

представляващ ПИ с идентификатор 10135.3512.208 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.три хиляди петстотин и дванадесет.двеста и осем), с площ 

от 1 800 (хиляда и осемстотин.) кв.м., начин на трайно ползване: паркинг, 

предмет на Акт за частна общинска собственост № 6353/18.03.2011 г.  

1123-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл. 12, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, във връзка чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 

по предложение на кмета на община Варна с рег. № 

РД18002392ВН/30.01.2018г., Общински съвет – Варна предоставя 

безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Общински 

паркинги и синя зона“, представлявано от Младен Маринов Иванов - 

Директор, недвижим имот, находящ се в гр. Варна, жк „Младост“, 

представляващ ПИ с идентификатор 10135.3512.208 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.три хиляди петстотин и дванадесет.двеста и осем), с площ 

от 1 800 (хиляда и осемстотин) кв.м., начин на трайно ползване: паркинг, 

предмет на Акт за частна общинска собственост № 6353/18.03.2011 г., 

вписан в Службата по вписванията гр. Варна. 

Безвъзмездното управление се учредява на Общинско предприятие 

„Общински паркинги и синя зона“, за срок от 10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета  на община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 



управление за гореописания недвижим имот в полза на Общинско 

предприятие „Общински паркинги и синя зона“. 

 

 

 

 

1124-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл. 12, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост, във връзка чл.15, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на кмета на община Варна с рег. № РД17018549ВН-

006ВН/19.02.2018г., Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно за 

управление на Общинско предприятие „Общински паркинги и синя 

зона“, представлявано от Младен Маринов Иванов - Директор, недвижим 

имот, находящ се в гр. Варна, Южна промишлена зона, представляващ ПИ 

с идентификатор 10135.5501.307 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 

хиляди петстотин и едно.триста и седем), с площ от 2 450 (две хиляди 

четиристотин и петдесет) кв.м., предмет на Акт за частна общинска 

собственост № 9718/22.12.2017 г., вписан в Службата по вписванията гр. 

Варна с вх. рег. № 36705/28.12.2017 г., Акт № 53, том XCII, дело № 19675. 

Безвъзмездното управление се учредява на Общинско предприятие 

„Общински паркинги и синя зона“, за срок от 10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета  на община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 

управление за гореописания недвижим имот в полза на Общинско 

предприятие „Общински паркинги и синя зона“. 

 

 

 

 

1125-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от  Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 8, ал. 1 от  Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, искане 

от Антоанета Тончева – Директор на Общинско предприятие 

„Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация” с вх. № 

РД17016271ВН_001ВН/23.01.2018 г. и по предложение на кмета на община 

Варна с рег. № РД18003898ВН/19.02.2018г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие за подписване на анекс към Договор за управление № 

Д13000300ВН/12.03.2013 г., сключен между Община Варна и Общинско 

предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация”, 
представлявано и управлявано от Антоанета Тончева - Директор за 

безвъзмездно управление на част от имот, находящ се в гр. Варна, бул. 



„Съборни“ № 19, представляващ стаи с №№ 9, 14 и 15, за срок от 10 

(десет) години, считано от датата на сключване договора. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета  на община Варна  

сключването на Анекс към договор за безвъзмездно управление с рег. № 

Д13000300ВН/12.03.2013 г., в полза на Общинско предприятие 

„Дезинфекция, дезинсекция, дератизация”. 

 

 

 

 

1126-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

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

Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на община 

Варна с рег. № РД17019118ВН-001ВН/05.02.2018г., Общински съвет –

Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 година“: Допълва  

Раздел XV „Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за 

които община Варна ще проведе процедура по учредяване право на 

ползване по реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“, с 

недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр. 

Варна: 

- жк „Възраждане“ бл. 79, вх. А, ет. 1, представляващ апартамент № 

1 (едно), състоящ се от: коридор, три стаи, кухня-трапезария, килер, баня, 

тоалет, перално помещение и два балкона, със застроена площ от 115,36 

(сто и петнадесет цяло и тридесет и шест стотни) кв.м. и изба № 1 с площ 

от 11,29 (единадесет цяло и двадесет и девет стотни) кв.м. – предмет на 

АОС № 4347/14.05.2007 г.; 

- жк „Възраждане“ бл. 79, вх. Б, представляващ апартамент № 10 

(десет), състоящ се от: коридор, три стаи, кухня-трапезария, килер, баня, 

тоалет, перално помещение и два балкона, със застроена площ от 110,26 

(сто и десет цяло и двадесет и шест стотни) кв.м и изба № 2, с площ от 6,72 

(шест цяло и седемдесет и две стотни) кв.м – предмет на Акт за частна 

общинска собственост № 4343/14.05.2007 г.  

1126-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 

предложение на кмета на община Варна с рег. № РД17019118ВН-

001ВН/05.02.2018г., Общински съвет – Варна учредява безвъзмездно 

право на ползване върху имоти - частна общинска собственост, находящи 

се в гр. Варна: 

- жк „Възраждане“  бл. 79, вх. А, ет. 1, представляващ апартамент 

№ 1 (едно), състоящ се от: коридор, три стаи, кухня-трапезария, килер, 



баня, тоалет, перално помещение и два балкона, със застроена площ от 

115,36 (сто и петнадесет цяло и тридесет и шест стотни) кв.м. и изба № 1, с 

площ от 11,29 (единадесет цяло и двадесет и девет стотни) кв.м. – предмет 

на Акт за частна общинска собственост № 4347/14.05.2007 г. 

- жк „Възраждане“  бл. 79, вх. Б, ет. 1, представляващ апартамент 

№ 10 (десет), състоящ се от: коридор, три стаи, кухня-трапезария, килер, 

баня, тоалет, перално помещение и два балкона, със застроена площ равна 

на 110,26 (сто и десет цяло и двадесет и шест стотни) кв.м. и изба № 2, с 

площ от 6,72 (шест цяло и седемдесет и две стотни) кв.м. – предмет на Акт 

за частна общинска собственост № 4343/14.05.2007 г. –  за срок от 5 (пет) 

години, в полза на Сдружение „Гаврош“, вписано в Регистъра за 

юридическите лица с нестопанска цел при ВОС под партиден № 37, том 7, 

стр. 148 по ф.д. № 439/1995 г., БУЛСТАТ 103034023, с адрес на 

управление: гр. Варна, ул. „Войнишка“ № 3А, представлявано от Пенка 

Стоянова – Председател. 

Общински съвет – Варна задължава Сдружение „Гаврош“ при 

сключване на договора да представи удостоверение за актуално състояние 

на сдружението и възлага на кмета на община Варна осъществяването на 

всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 

изпълнение на решението. 

 

 

 

 

1127-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

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

Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на община 

Варна с рег. № РД16024639ВН-007ВН/24.11.2017г., Общински съвет –

Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година“, допълва 

Раздел XV „Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за 

които община Варна ще проведе процедура по учредяване право на 

ползване по реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост и 

разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество“, с недвижим имот – частна 

общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Звездица, м-ст 

„Ташлъ гичит“, представляващ ПИ с идентификатор 30497.24.32 

(тридесет хиляди четиристотин деветдесет и седем.двадесет и 

четири.тридесет и две), с площ от 2 124 (две хиляди сто двадесет и четири) 

кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед 

№ РД-18-17/06.03.2015 г. на ИД на АГКК, предмет на Акт за частна 

общинска собственост № 9440/14.03.2017 г., вписан в Службата по 

вписванията – гр. Варна. 



1127-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост, чл. 48, ал. 2 Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 11, ал. 

2 от Закона за пчеларството и по предложение на кмета на община Варна с 

рег. № РД16024639ВН-007ВН/24.11.2017г., Общински съвет – Варна 

учредява безвъзмездно право на ползване на Яница Огнянова Петличкова, 

ЕГН ….., върху недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ ПИ с идентификатор 30497.24.32 (тридесет хиляди 

четиристотин деветдесет и седем.двадесет и четири.тридесет и две), с 

площ от 2 124 (две хиляди сто двадесет и четири) кв.м., по Кадастрална 

карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-

17/06.03.2015 г. на ИД на АГКК, находящ се в община Варна, с. Звездица, 

м-ст „Ташлъ  гичит“, предмет на Акт за частна общинска собственост № 

9440/14.03.2017 г., за срок 5 (пет) години, за настаняване на „временен 

пчелин“, устроен в съответствие с изискванията на чл. 15 и чл. 16 от 

Закона за пчеларството в съответствие с регистрация на животновъден 

обект към Министерството на земеделието и храните. 

Общински съвет – Варна освобождава Яница Огнянова Петличкова, 

от заплащане на режийни разноски в полза на община Варна съгласно чл. 

79, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 

издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 

ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 

действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

 

 

 

 

1128-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 

общинската собственост и по предложение на кмета на община Варна с 

рег. № РД18003899ВН/19.02.2018г., Общински съвет – Варна обявява за 

частна общинска собственост част от ПИ с идентификатор 

10135.2552.2187 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 

петдесет и две.две хиляди сто осемдесет и седем), по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри на гр. Варна, с площ 49/6 548 кв.м идеални части – 

публична общинска собственост, предмет на Акт за публична общинска 

собственост № 8986/22.04.2016 г. включени в проектен УПИ ХІІІ-

5051,5052 „за жил. стр. и търговия“, кв.6, гр.Варна, получен чрез 

изменение на УПИ ХІІІ-3317, 3317а, кв. 6, по ЗРП на „Жилищна група 



западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“ и УПИ ХVІ - „за 

озеленяване“, кв. 252 по плана на жк. „Изгрев“, съгласно проект за ПУП-

ПРЗ, приет с решение по т.1, протокол № 33/12.09.2017г. на ЕСУТ – Варна, 

във връзка с прехвърлянето им в собственост на Милен Жечев Дичев, „Ив 

Ойл“ ООД с управител Иван Благоев Михайлов, Галин Христов Алексиев, 

Владимир Стойков Христов и Искра Петрова Алексиева по реда на чл. 15, 

ал. 3, във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията. 

1128-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 

общинската собственост и по предложение на кмета на община Варна с 

рег. № РД18003899ВН/19.02.2018г., Общински съвет – Варна допълва 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2018г.”, както следва: към раздел ХVІІ. „Недвижими 

имоти - общинска собственост, за които могат да се проведат  процедури  

по реда на чл.15 и чл.17 от ЗУТ, след одобряване на съответен ПУП-ПР 

или ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в Община Варна“, се добавя следния текст: 

№ 

по 

ред 

Данни за имота Площ - кв.м 
АОС/правно 

основание 

 

жк. „Изгрев“,  гр. Варна, част 

от ПИ 10135.2552.2187, с цел 

урегулиране на УПИ ХІІІ-

5051,5052 „за жил. стр. и 

търговия“, кв.6 

49/6548 кв.м ид.ч.  8986/22.04.2016г. 

1128-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 

22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 

на община Варна с рег. № РД18003899ВН/19.02.2018 г., Общински съвет – 

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, 

отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във 

връзка със сключване на  предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал.5 от 

Закона за устройство на територията, на 49 кв.м. идеални части от ПИ с 

идентификатор 10135.2552.2187 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 

хиляди петстотин петдесет и две.две хиляди сто осемдесет и седем), която 

възлиза на 9 100 (девет хиляди и сто) лева, без включен ДДС, при пазарна 

стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 185,71 лв. (сто осемдесет и пет лева 

седемдесет и една стотинки) без включен ДДС.  

1128-4-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3, във връзка с ал. 5 

от Закона за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 



изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост през 2018г.” и по предложение на кмета на 

община Варна с рег. № РД18003899ВН/19.02.2018г., Общински съвет –

Варна упълномощава кмета на община Варна да сключи предварителен 

договор за прехвърляне право на собственост, при следните условия: 

1. Община Варна ще прехвърли в собственост на Милен Жечев 

Дичев, „Ив Ойл“ ООД с управител Иван Благоев Михайлов, Галин 

Христов Алексиев, Владимир Стойков Христов и Искра Петрова 

Алексиева, при равни квоти 49 (четиридесет и девет) кв.м. идеални части 

от ПИ с идентификатор 10135.2552.2187 (десет хиляди сто тридесет и 

пет.две хиляди петстотин петдесет и две.две хиляди сто осемдесет и 

седем), по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Варна, целият 

с площ от 6 548 кв.м. – частна общинска собственост, съгласно решение на 

Общински съвет – Варна по т. І, предмет на Акт за частна общинска 

собственост № 8986/22.04.2016г., които се придават към проектен УПИ 

ХІІІ-5051,5052 „за жил. стр. и търговия“, кв. 6, гр. Варна, получен чрез 

изменение на УПИ ХІІІ-3317,3317а, кв.6, по ЗРП на „Жилищна група 

западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна“ и УПИ ХVІ - „за 

озеленяване“, кв. 252 по плана на жк. „Изгрев“, съгласно проект за 

изменение на ПУП–ПРЗ, приет с решение по т.1, протокол № 

33/12.09.2017г. на ЕСУТ – Варна, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че 

окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде 

сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ на 

УПИ ХІІІ-5051,5052 „за жил. стр. и търговия“, кв. 6, гр. Варна, получен 

чрез изменение на УПИ ХІІІ-3317, 3317а, кв. 6, по ЗРП на „Жилищна група 

западно от болничен комплекс на ВМИ – Варна“ и  УПИ ХVІ - „за 

озеленяване“, кв. 252 по плана на жк. „Изгрев. 

3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила 

шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови 

оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови 

пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за 

уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и 

Милен Жечев Дичев, „Ив Ойл“ ООД с управител Иван Благоев Михайлов, 

Галин Христов Алексиев, Владимир Стойков Христов и Искра Петрова 

Алексиева. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 

осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 

законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

 

 

 

 



1129-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост, чл. 11 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредба  

№ 4 от 2004 г. за Условията и реда за присъединяване на потребителите и 

за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и по 

предложение на кмета на община Варна с рег. № РД17017615ВН-

005ВН/23.02.2018г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се 

предостави за стопанисване, поддържане и техническа експлоатация на 

„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД новоизграден 

инфраструктурен обект – публична общинска собственост на основание 

чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Закона за водите, представляващ строеж: 

Алеен водопровод за група имоти в местност „Голяма Кокарджа“, 

находящ се в жк “Изгрев“ гр. Варна с обща дължина 1 442 м. 

Обектът е изпълнен в съответствие с Разрешение за строеж № 

4/08.06.1994 г., издадено от гл. архитект на кметство „Простор“, с обща 

балансова стойност в размер на 165 670.37 лева (сто шестдесет и пет 

хиляди шестстотин и седемдесет лева и тридесет и седем стотинки), с 

включен ДДС. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да 

предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението. 

 

 

 

 

1130-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост, чл. 11 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Наредба  

№ 4 от 2004 г. за Условията и реда за присъединяване на потребителите и 

за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и по 

предложение на кмета на община Варна с рег. № ОСИСД18000551ВН-

002ВН/23.02.2018г., Общински съвет – Варна дава съгласие да се 

предостави за стопанисване, поддържане и техническа експлоатация на 

„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД новоизграден 

инфраструктурен обект – публична общинска собственост на основание 

чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Закона за водите, представляващ строеж: 

„Външен (уличен водопровод) и водопроводна мрежа в м-ст 

„Орехчето“, р-н „Аспарухово“ гр. Варна. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна да 

предприеме всички необходими действия по изпълнение на решението. 

 

 



1131-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

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

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

община Варна с рег. № ЗК18000103ВН-004ВН/13.03.2018 г., Общински 

съвет – Варна допълва раздел ХVІІІ „Недвижими имоти, вещи и 

съоръжения, за които Община Варна ще открие процедура по придобиване 

в собственост или за управление от Държавата, частни физически и 

юридически лица“ от приетата със свое решение № 1058-2/26/31.01.2018 г. 

„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост през 2018 година“, със следните имоти – частна 

държавна собственост: 

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.5502.119.3.7 

– предмет на Акт за частна държавна собственост № 9378/24.08.2017 г.; 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.139.1.2 

– предмет на Акт за частна държавна собственост № 9184/20.10.2016 г.; 

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1506.139.1.3 

– предмет на Акт за частна държавна собственост № 9184/20.10.2016 г. 

1131-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 54, ал. 1 от Закона за 

държавната собственост и по предложение на кмета на община Варна с 

рег. № ЗК18000103ВН-004ВН/13.03.2018 г., Общински съвет – Варна взема 

решение за провеждане на процедура за безвъзмездно прехвърляне в 

собственост на Община Варна на следните недвижими имоти: 

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.5502.119.3.7 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин 

и две.сто и деветнадесет.три.седем), с административен адрес: гр. Варна, 

кв. „Аспарухово“, жк „Дружба“  бл. 11, вх. А, ет. 1, обект 1,2, тип „Друг 

вид самостоятелен обект в сграда“, брой нива 1, площ 272.81 (двеста 

седемдесет и две цяло осемдесет и един) кв.м., представляващ подблоково 

пространство на триетажна жилищна сграда, състоящ се от канцеларии, 

сервизни помещения и три изби, както и 8.8416 % идеални части от 

общите части на сградата и от правото на строеж – предмет на Акт за 

частна държавна собственост № 9378/24.08.2017 г. Кадастралната карта 

и кадастралния регистър на район „Аспарухово“ са одобрени със заповед  

№ РД-18-73/23.06.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с 

последващо изменение съгласно заповед № КД-14-03-468/21.02.2011 г. на 

Началник на СГКК – гр. Варна. 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1506.139.1.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 

шест.сто тридесет и девет.едно.две), с административен адрес: гр. Варна, 

ул. „Кавала“ № 1-а, ет.2, тип „За офис“, брой нива 1, площ 179,00 (сто 

седемдесет и девет) кв.м., ведно с 12.56 (дванадесет цяло петдесет и шест 

стотни) кв.м. прилежащи части, съгласно одобрени със заповед № РД-18-



98/10.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и 

кадастрален регистър на район „Одесос“ в гр. Варна – предмет на Акт за 

частна държавна собственост № 9184/20.10.2016 г. 

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

10135.1506.139.1.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 

шест.сто тридесет и девет.едно.три), с административен адрес: гр. Варна, 

ул. „Кавала“ № 1-а, ет.3, тип „За офис“, брой нива 1, площ 179,00 (сто 

седемдесет и девет) кв.м., ведно с 12.56 (дванадесет цяло петдесет и шест 

стотни) кв.м. прилежащи части, съгласно одобрени със заповед № РД-18-

98/10.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК кадастрална карта и 

кадастрален регистър на район „Одесос“ в гр. Варна – предмет на Акт за 

частна държавна собственост № 9184/20.10.2016 г. 

След придобиването им в собственост на община Варна, имотите ще 

бъдат използвани единствено и само за реализация на социални услуги: 

„Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 

разстройства и лица с умствена изостаналост“ и „Център за социална 

рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица 

с умствена изостаналост“. 
Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна 

изготвяне на искане до Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, чрез Областен управител на област Варна, за 

безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху описаните  имоти – 

частна държавна собственост, в полза на община Варна, както и сключване 

на договор с Областен управител на област Варна, след решение на 

Министерски съвет на Република България в съответствие с действащото 

законодателство. 

 

 

 

1132-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и във връзка с предложение от Тодор Иванов 

Балабанов – Председател на Общински съвет - Варна с рег. № 

ОС17000781ВН/01.11.2017г. и писмо от Христо Атанасов – Председател на 

ВрК „Правна комисия“ към Общински съвет - Варна с рег. № 

ОС17000781ВН-003ВН/07.03.2018 г., Общински съвет – Варна изменя 

текстове от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 1125-

10/23/18.09.2013 г. на Общински съвет – Варна, изменена и допълнена с 

Решение №1443-8(30)28,29.04.2014 година, както следва: 

чл. 9, ал. 1 Части от имоти – публична общинска собственост, които 

са предоставени за управление по реда на чл. 6, ал. 4 и чл. 8 от тази 



наредба, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат 

да се отдават за срок до 10 /десет/ години след решение на общинския 

съвет и при условие, че наемането им не пречи на дейността, за която е бил 

предоставен на лицата, които ги управляват, чрез публичен търг или 

публично оповестен конкурс, проведен по реда на тази наредба. 

Чл. 40, ал. 1 Безвъзмездно право на строеж може да бъде учредено и 

на лица извън посочените в чл. 38, ал. 1, без търг или конкурс, след 

решение на Общински съвет-Варна, прието с мнозинство две трети от 

общия брой на общинските съветници. 

Чл. 43, ал. 1 Безвъзмездно право на пристрояване или надстрояване 

може да се учредява след решение на общинския съвет, прието с 

мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници. 

 

 

 

 

 

1133-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Наредбата за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 

Варна от капитала на търговските дружества и писмо от проф. д-р Георги 

Леонидов Кобаков, д.м. – управител на „Специализирана болница за 

активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов 

Марков – Варна” ЕООД с рег. №ОС18000139ВН/20.02.2018 г., Общински 

съвет – Варна одобрява избрания от дружеството застраховател – ЗК 

„Армеец“, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на 

сградата и имуществото на дружеството. 

 

 

 

 

 

1134-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 

Варна от капитала на търговските дружества и писмо от д-р Божанка 

Георгиева Богданова – Изпълнителен директор на „Ученическо и столово 

хранене” ЕАД с рег. № Д17001385ВН-004ВН/27.02.2018 г., Общински 

съвет – Варна одобрява избрания от дружеството застраховател – ЗАД 

„Армеец“, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на 

сградата и имуществото на дружеството. 

 



1135-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17Г, ал. 2 от Наредбата за 

реда за упражняване на правата на собственост върху частта на Община 

Варна от капитала на търговските дружества и писмо от писмо д-р Соня 

Георгиева Цекова - управител на „Диагностично - консултативен център 

4 - Варна” ЕООД с рег. № ОС18000152ВН/01.03.2018 г., Общински съвет 

– Варна одобрява избрания от дружеството застраховател ЗК „Булстрад 

Виена Иншурънс Груп“, и дава съгласие за сключване на договор за 

застраховка на сградата и имуществото на дружеството. 

 

 

 

 

1136-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския 

Закон и във връзка с писмо от Надежда Йотова Добрева – Изпълнителен 

директор на „Индустриално – технологичен парк Варна“ ЕАД с рег. № 

ОС18000128ВН/15.02.2018 г., Общински съвет – Варна избира одиторско 

дружество „Актив“ ООД с регистриран одитор Надя Енчева Костова, за 

извършване на одиторски контрол на „Индустриално – технологичен 

парк Варна“ ЕАД за 2017 г. и 2018 г. 

 

 

 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

1137-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в изпълнение на 

чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и по предложение от 

Кмета на община Варна с рег. № РД 14007033ВН-064ВН/28.07.2016 г. и 

във връзка с влязло в законна сила решение № 1071/25.01.2018 г. по 

Административно дело № 10451/2017 г. на Върховния административен 

съд, с което е отменено решение № 1093/20.06.2017 г. допълнено с 

определение № 1963/19.07.2017 г. по Административно дело № 2398/2016 

г. на Административен съд – Варна, Общински съвет – Варна приема 

следното изменение в „Годишната програма за управление и разпореждане 

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

Недвижими имоти и вещи – частна общинска собственост, за които в 

Община Варна ще се проведе процедура по учредяване на право на 

ползване по реда на чл.39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ – 

публичен търг или публично оповестен конкурс или без провеждане на 

публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на 



Общински съвет - Варна за лица определени със закон“, с недвижим имот 

– частна общинска собственост, находящ се в град Варна, ул. „Околчица“ 

№ 15, представляващ 1/5 (една пета) идеални части от ПИ 10135.1506.230 

(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и шест.двеста и 

тридесет) целия с площ 398 (триста деветдесет и осем) кв. м. и сгради с 

идентификатори 10135.1506.230.4 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда 

петстотин и шест.двеста и тридесет.четири) със застроена площ равна на 

77 (седемдесет и седем) кв.м., предназначение: Жилищна сграда, брой 

етажи: 1 (един) и 10135.1506.230.3 (десет хиляди сто тридесет и пет. 

хиляда петстотин и шест.двеста и тридесет.три) със застроена площ равна 

на 29 (двадесет и девет) кв.м., предназначение: Селскостопанска сграда, 

брой етажи: 1 (един), предмет на АОС № 2019/27.04.2001 г. 

1137-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от 

Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и по предложение от Кмета на община Варна с рег. № РД 

14007033ВН-064ВН/28.07.2016 г. и във връзка с влязло в законна сила 

решение № 1071/25.01.2018 г. по Административно дело № 10451/2017 г. 

на Върховния административен съд, с което е отменено решение № 

1093/20.06.2017 г. допълнено с определение № 1963/19.07.2017 г. по 

Административно дело № 2398/2016 г. на Административен съд – Варна, 

Общински съвет – Варна, учредява безвъзмездно право на ползване в полза 

на Народно читалище „Ясна Поляна – 2014“, ЕИК 176657875, 

представлявано от Йордан Демиров Йорданов - Председател върху 

недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, 

ул. „Околчица“ № 15, представляващ 1/5 (една пета) идеални части ПИ 

10135.1506.230 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 

шест.двеста и тридесет) целия с площ 398 (триста деветдесет и осем) кв.м. 

и сгради с идентификатори 10135.1506.230.4 (десет хиляди сто тридесет и 

пет. хиляда петстотин и шест.двеста и тридесет.четири) със застроена 

площ равна на 77 (седемдесет и седем) кв.м., предназначение: Жилищна 

сграда, брой етажи: 1 (един) и 10135.1506.230.3 (десет хиляди сто тридесет 

и пет. хиляда петстотин и шест.двеста и тридесет.три) със застроена площ 

равна на 29 (двадесет и девет) кв.м., предназначение: Селскостопанска 

сграда, брой етажи:1 (един), предмет на АОС № 2019/27.04.2001 г. за срок 

от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна освобождава/не освобождава Народно 

читалище „Ясна Поляна – 2014“, ЕИК 176657875, от заплащане на 

режийни разноски в полза на община Варна съгласно чл. 79, ал. 1 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 



Общински съвет – Варна възлага на кмета на община Варна  

осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 

законосъобразно изпълнение на решението. 

Решението не се приема. 

 

 

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 

№ 28 

от заседание, проведено на 21.03.2018 г. 

по точка  пета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 

(1) – промяна на организационно-управленска структура и 

длъжностно щатно разписание на Общинско предприятие „Общински 

паркинги и синя зона“, приета с Решение № 754-9(20)/26, 27.07.2017 г. на 

Общински съвет – Варна. 

(2) – вземане на решение за започване на процедура за 

освобождаване на натрупаните от РИОСВ – Варна средства за 

отчисления, за заплащане на предварителното третиране и 

оползотворяването на битовите отпадъци, образувани на територията на 

Община Варна. 

(3) – одобряване на текстове на споразумения на проектодовори за 

заем, за залог на вземания и за изменения на споразумения с 

Европейската банка за възстановяване и развитие. 

(4) –  даване на съгласие за съфинансиране на проект „Прилагане на 

мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата 

на ОДМВР - Варна“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове 

за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

(5) –  вземане на решение за отпускане на финансови средства и 

одобряване на текст на споразумение за сътрудничество между Община 

Варна, „Ди Индъстри“ ООД и „Нова Броудкастинг Груп“ АД. 

(6) –  отмяна на решение № 883-2(22)/ 30.11.2017 г. и 01.12.2017 

г.,на Общински съвет – Варна в частта за определяне на дивидент за 2017 

г. на „Дворец на културата и спорта“ АД и вземане на решение относно 

неразпределената печалба на дружеството. 
 

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

          

 

 



 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1138-5. На основание на чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6, и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52 

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

Община Варна с рег. № РД18005457ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – 

Варна изменя свое решение № 754-9(20)/26,27.07.2017 г. и одобрява 

длъжностно щатно разписание на Общинско предприятие „Общински 

паркинги и синя зона” при Община Варна, както следва: 

1. Директор - 1 щатна бройка; 

2. Заместник Директор -  1 щатна бройка; 

3. Главен Счетоводител - 1 щатна бройка; 

4. Счетоводител - 3 щатни бройки; 

5. Касиер - 6 щатни бройки; 

6. Началник отдел „Платени паркинги и служебен абонамент“ - 1 

щатна бройка; 

7.Ръководител звено „Платени паркинги“ - 2 щатни бройки; 

8.Работник паркинг - 78 щатни бройки; 

9. Инспектор „Служебен абонамент“ - 3 щатни бройки; 

10. Началник отдел „Репатриране на МПС“ - 1 щатна бройка; 

11.Ръководител звено „Репатриране на неправилно паркирани МПС“ 

- 1 щатна бройка; 

12. Инспектор „Репатриране на МПС“ - 12 щатни бройки; 

13. Инспектор „Експлоатация и безопасност на автомобилен парк“ - 

1 щатна бройка; 

14. Изпълнител „Шофьор на специализирано МПС“ - 12 щатни 

бройки; 

15.Изпълнител „Сапанджия“ - 12 щатни бройки; 

16.Специалист Еколог „Репатриране на ИУМПС“ - 3 броя; 

17.Началник отдел „Синя зона“ - 1 щатна бройка; 

18. Ръководител звено „Синя зона“ - 4 щатни бройки; 

19. Инспектор „Синя Зона“ - 59 щатни бройки; 

20. Специалист Кол център - 3 щатни бройки; 

21. Юрисконсулт - 1 щатна бройка; 

22. Началник отдел „Административно обслужване“ - 1 щатна 

бройка; 

23. Специалист „Човешки ресурси“ - 1 щатна бройка; 

24. Специалист „ТРЗ“ - 1 щатна бройка; 

25. Специалист „Административно обслужване“ - 3 щатни бройки; 

26. Технически сътрудник - 1 щатна бройка; 

27. Системен администратор - 1 щатна бройка; 

28. Изпълнител шофьор - 1 щатна бройка; 



29. Изпълнител Хигиенист - 1 щатна бройка; 

30. Ръководител звено „Поддръжка“ - 1 щатна бройка; 

31. Специалист „Ел.Техник“ - 2 щатни бройки; 

32. Специалист „Заварчик“ - 2 щатни бройки; 

33. Специалист „Монтьор“ - 2 щатни бройки; 

Приема организационно-управленска структура на Общинско 

предприятие „Общински паркинги и синя зона” при Община Варна, като 

общата численост на заеманите длъжности е 223 щатни бройки, съгласно 

приложение към настоящото решение.     

Необходимите средства за заплати и осигурителни вноски да бъдат 

осигурени от бюджета на Община Варна за 2018 г., като компенсирана 

промяна от дейност 898 „Други дейности по икономиката“ към бюджета на 

Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона”.   

 
 

 

 

 

1139-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с това, че община 

Варна самостоятелно третира отпадъците си от месец април 2011 г. в 

инсталацията на „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД с. Езерово, стриктно 

спазвайки приоритетния ред (йерархия) за управление на отпадъците 

съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и по 

предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД18005460ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

Кмета на Община Варна да започне процедура по реда на чл. 25, във 

връзка с чл. 24, ал. 1, т. 6 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина 

за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци пред Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Варна, за освобождаване на събраните 

средства в размер на 2 300 000 лв. (два милиона и триста хиляди лева) по 

реда на чл. 20 от същата наредба, с цел разходването им за предварително 

третиране и оползотворяване на битовите отпадъци, в това число 

рециклиране, обезпечаващо функционирането на общинската система за 

управление на отпадъците от територията на община Варна. 

 
 

 

 

 

1140-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2 и  чл. 4, т. 1, чл. 17, 

ал. 1 и чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 



дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на 

бюджета на Община Варна, решение № 726-2(20)/26,27.07.2017 г. на 

Общински съвет – Варна и подписано предварителното споразумение 

между Община Варна и Европейската банка за възстановяване и 

развитие, и във връзка с решение № 1030-2(23)/21.12.2017 г. на Общински 

съвет – Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 

РД18005459ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Одобрява приложените текстове (на английски и на български 

език) на проектодоговор за заем, проектодоговор за залог на вземания и 

проектодоговор за изменение № 1 към споразумение за откриване на 

резервна сметка за обслужване на заем от 18 декември 2013 г., съгласно 

приложения към настоящото решение. 

2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подпише 

договора за заем, договор за залог на вземания и договор за изменение № 1 

към споразумение за откриване на резервна сметка за обслужване на заем 

от 18 декември 2013 г., както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на решение № 1030-2(23)/ 

21.12.2017 г. на Общински съвет – Варна. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

 

 

 

1141-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 

Община Варна с рег. № РД18005459ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – 

Варна реши: 

1. Одобрява приложените текстове (на английски и на български 

език) на споразумение за изменение № 3 на договора за заем от 14 

октомври 2013 г., съгласно приложение към настоящото решение. 

2. Възлага и делегира права на кмета на община Варна да подпише 

споразумение за изменение № 3 на договора за заем от 14 октомври 2013 г. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

 

 

 

 



1142-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 

Община Варна с рег. № РД18002076ВН/26.01.2018 г., Общински съвет – 

Варна дава съгласие за съфинансиране в размер до 35 400 лв. (тридесет и 

пет хиляди и четиристотин лева) на разходите по проект „Прилагане на 

мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата 

на ОДМВР - Варна“,  по процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Варна“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 

ОП “Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

Средствата да се осигуряват от бюджета на Община Варна за 2019 г. 

и 2020 г. в съответствие с времевия график за изпълнение на проекта. 

 

 

 

1143-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  т. 23 и ал. 2 и във връзка с 

чл. 59 ал. 2, т. 1  и чл. 61 от ЗМСМА и по предложение от кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005492ВН/16.03.2018 г., Общински съвет – Варна 

реши: 

1. Одобрява текст на Споразумение за сътрудничество между „Ди 

Индъстри“ ООД,  ЕИК 204226753,  „Нова Броудкастинг Груп“ АД, ЕИК 

832093629 и Община Варна, съгласно приложение към настоящото 

решение. 

2. Взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер 

на 288 000 лв. (двеста осемдесет и осем хиляди лева) на „Ди Индъстри“ 

ООД, необходими за реализиране на дейностите по споразумението. 

Средствата да се осигурят от дейност 759 „Други дейности по културата“, 

по параграф 43 – „Субсидии за нефинанасови предприятия“, като 

компенсирана промяна от дейност 898  „Други дейности по  икономиката“ 

от бюджета на  Община Варна за 2018 г. 

3. Възлага и упълномощава Кмета на Община Варна да подпише 

споразумението и всички необходими документи свързани с реализиране 

на продукцията. 

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

Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 

значителна или трудно поправима вреда.   

 

 

 



1144-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 9 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7 от 

Търговския закон и чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за реда за упражняване на 

правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 

търговските дружества и по предложение на Минко Христов – изп. 

директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД с рег. № 

ОС17000746ВН_001ВН/08.12.2017 г., Общински съвет – Варна отменя 

свое решение № 883-2, взето по протокол № 22 от проведено заседание на 

30.11.2017 г. и 01.12.2017 г., в частта за определяне на дивидент за 2017 г. 

(дължим от печалбите за 2016 г.) на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, 

ЕИК 103156991 и взема решение неразпределената печалба на 

дружеството към 31.12.2016 г. в размер на 261 519.48 лв. да бъде 

разпределена за покриване на непокритите загуби от минали години, 

съгласно счетоводна справка по години, представена от изпълнителния 

директор на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД. 

 

 

 

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 

№ 28 

от заседание, проведено на 21.03.2018 г. 

по точка  шеста от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Европейски въпроси и международно сътрудничество” относно: 

(1) – даване на съгласие за участие на Община Варна с проектно 

предложение „Електронни архиви за Общини“, схема Н 2020 „DT-

TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020 “Трансформативно 

въздействие на новите технологии върху обществените услуги“ по 

Програма Хоризонт 2020. 

(2) – одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението 

на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на Община Варна и 

Програма за неговото изпълнение за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. 

(3) – даване на съгласие за участие на Община Варна, като водещ 

партньор в проектно предложение  „E-bikes for INNOvative Urban Future 

(Innofuture)“ - (Електрически велосипеди за иновативно градско 

бъдеще) по Третата покана на програма Urban Innovative Actions, 

финансирана от Европейския фонд за регионално развитие.  

(4) – oдобряване на текст на проект на Споразумение за 

консорциум по проект „City Changer Cargo Bike” – “Товарно колело, 

променящо града“ финансиран по програма Хоризонт 2020“. 

(5) – одобряване на Междинна оценка на Общински план за 

развитие на Община Варна за периода 2014-2020 г. 

(6) – одобряване на Междинна оценка на Интегрирания план за 

градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2020 г. 

 

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

        

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1145-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 



Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № 

РД18003897ВН/19.02.2018 г., Общински съвет – Варна: 

- Дава съгласие Община Варна да кандидатства като Водещ 

партньор с проектно предложение „Електронни архиви за Общини“ по 

Програма Хоризонт 2020, схема Н 2020 „DT-TRANSFORMATIONS-02-

2018-2019-2020 - “Трансформативно въздействие на новите 

технологии върху обществените услуги“; 

- Дава съгласие след одобрение на проектното предложение и 

подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, за 

финансирането на проект „Електронни архиви за Общини“ по 

Програма Хоризонт 2020, схема Н 2020 „DT-TRANSFORMATIONS-02-

2018-2019-2020 “ Трансформативно въздействие на новите технологии 

върху обществените услуги“, Община Варна да осигури средства от 

Общинския бюджет за покриване на допустимите разходи, преди те да 

бъдат възстановени от Програма Хоризонт 2020. 
 

 

 

 

1146-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 1 от 

Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 и 4 от Правилника за 

прилагане на закона за регионалното развитие и  по предложение на Иван 

Портних – кмет на Община Варна с рег. № РД18000348ВН-

054ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява Годишния 

доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 

2014-2020 г. на Община Варна и Програмата за неговото изпълнение за 

периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., съгласно приложение към 

настоящото решение. 
 

 

 

1147-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 

Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № РД18005550/16.03.2018 г. 

Общински съвет Варна реши: 

- Дава съгласие Община Варна да кандидатства по Третата покана на 

програма Urban Innovative Actions, финансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие с проектно предложение „E-bikes for INNOvative 

Urban Future (Innofuture)” – „Електрически велосипеди за иновативно 

градско бъдеще“. 



- Дава съгласие за финансирането на проектно предложение „An 

Innovative Urban System for Alternative Movement with e-bikes – P+R+B 

(Park&Ride&Bike)“ – „Иновативна градска система за алтернативно 

придвижване с електровелосипеди – P+R+B (Паркинг/градски 

транспорт/колело)“ Община Варна да осигури средства от общинския 

бюджет за покриване на допустимите разходи, преди те да бъдат 

възстановени. 

 

 

 

1148-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12, и чл. 59-61, т. 23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 

предложение на Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № 

РД18005533ВН/16.03.2018 г. Общински съвет – Варна реши: 

- Одобрява текст на проект на Споразумение за консорциум по 

проект „City Changer Cargo Bike” – “Товарно колело, променящо града“ 

финансиран по програма Хоризонт 2020“ 

- В изпълнение на решението, упълномощава кмета на Община 

Варна да подпише Споразумение за консорциум по проект „City Changer 

Cargo Bike” – “Товарно колело, променящо града“ финансиран по 

програма Хоризонт 2020“ 

- На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 

кодекс, допуска предварително изпълнение на решението, поради защита 

на важни обществени интереси, а именно определения кратък срок за 

предоставяне на водещия партньор на подписаното споразумение за 

консорциум, съгласно приложение към настоящото решение. 

 

 

 

 

 

1149-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, и чл. 33, ал. 1 от 

Закона за регионалното развитие и по предложение на Иван Портних – 

кмет на Община Варна с рег. № РД 18005582ВН/19.03.2018 г., Общински 

съвет – Варна одобрява Междинна оценка на Общински план за 

развитие за периода 2014-2020 г., съгласно приложение към настоящото 

решение. 

 

 

 

 



1150-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 33, ал. 1 от 

Закона за регионалното развитие, и по предложение на Иван Портних – 

кмет на Община Варна с рег. № РД 18005580ВН/19.03.2018 г., Общински 

съвет – Варна одобрява Междинна оценка на Интегрирания план за 

градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2020 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 

№ 28 

от заседание, проведено на 21.03.2018 г. 

по точка  седма от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Социални дейности и жилищна политика” относно: 

(1) – вземане на решения за наименованията и местоположението на 

социалните услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, 

реализирани на територията на Община Варна. 
 

Докл.: Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“ 

      

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1151-7. 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, на 

основание § 11 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Постановление № 246 на Министерски съвет от 02.11.2017г. за изменение 

и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане и във връзка с чл. 36 ал. 2 т. 2 Б, чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 

от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

промяна наименованието от „Дневен център за възрастни хора с 

увреждания“ на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ с 

капацитет 35 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на 

територията на община Варна, с местоположение на социалната услуга: 

град Варна, м-ст „Салтанат“ № 56 А. 

 

 

 

 

1152-7. 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, на 



основание § 11 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Постановление № 246 на Министерски съвет от 02.11.2017г. за изменение 

и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане и във връзка с чл. 36 ал. 2 т. 2 Б, чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 

от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

промяна наименованието от „Дневен център за възрастни хора с 

увреждания“ на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ с 

капацитет 25 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на 

територията на община Варна, с местоположение на социалната услуга: 

град Варна, кв. „Чайка“ бл. 67 партера на вх. Б – част и вход Г. 

 

 

 

 

1153-7. 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, на 

основание § 11 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Постановление № 246 на Министерски съвет от 02.11.2017г. за изменение 

и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане и във връзка с чл. 36 ал. 2 т. 2 А, чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 

от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

промяна наименованието от „Дневен център за деца и младежи с умствени 

увреждания“ на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ с 

капацитет 40 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на 

територията на община Варна, с местоположение на социалната услуга: 

град Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 26. 

 

 

 

1154-7. 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, на 

основание § 11 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Постановление № 246 на Министерски съвет от 02.11.2017г. за изменение 

и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане и във връзка с чл. 36 ал. 2 т. 4 б. Е, б. АА, чл. 36 В ал. 1, т. 1 и 

ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и 

по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

промяна наименованието от „Защитено жилище за хора с психични 



разстройства“ на „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ с 

капацитет 8 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на 

територията на община Варна, с местоположение на социалната услуга: гр. 

Варна, жк „Владислав Варненчик“ бл. 406 вх. 23  ет.2 ап. 8. 

 

 

 

 

1155-7. 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, на 

основание § 11 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Постановление № 246 на Министерски съвет от 02.11.2017г. за изменение 

и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане и във връзка с чл. 36 ал. 2 т. 4 б. Е, б. ББ, чл. 36 В ал. 1, т. 1 и 

ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и 

по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

промяна наименованието от „Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост“ на „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ с 

капацитет 6 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на 

територията на община Варна, с местоположение на социалната услуга: гр. 

Варна, ул. „Солун“ № 14 ет. 2. 

 

 

 

1156-7. 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, на 

основание § 11 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Постановление № 246 на Министерски съвет от 02.11.2017г. за изменение 

и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане и във връзка с чл. 36 ал. 2 т. 4 б. Е, б. ББ, чл. 36 В ал. 1, т. 1 и 

ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и 

по предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

промяна наименованието от „Защитено жилище за хора с умствена 

изостаналост“ на „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ с 

капацитет 4 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на 

територията на община Варна, с местоположение на социалната услуга: гр. 

Варна, жк „Възраждане“ бл. 79 вх. А ет. 1 ап. 1. 

 

 

1157-7. 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, на 



основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Наблюдавано жилище“ 

с капацитет 4 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на 

територията на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, жк  

„Възраждане“ бл. 79 вх. Б ет. 1 ап. 10. 

 

 

 

 

1158-7. 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, на 

основание § 11 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Постановление № 246 на Министерски съвет от 02.11.2017г. за изменения 

и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане и във връзка с чл. 36 ал. 2 т. 4 б.АА, чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 

т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

промяна наименованието от „Център за настаняване от семеен тип“ на 

„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ 

с капацитет 8 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на 

територията на община Варна, с адрес: гр. Варна, ул. „Генерал Колев“ № 

90. 

 

 

 

1159-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Кризисен център“ за 

лица, претърпели насилие и жертви на трафик с капацитет 10 места, 

делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на община 

Варна да бъде на адрес: гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, бул. 

„Константин и Фружин“, сградата на ДКЦ, район ІV, първи етаж, тяло Д. 

 

 

1160-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 



Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за пълнолетни лица с увредено зрение с 

капацитет 40 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на 

територията на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, ул. „Петко 

Стайнов“ № 3. 

 

 

 

1161-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за пълнолетни лица с увреден слух с 

капацитет 40 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на 

територията на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, ул. „Петко 

Стайнов“ № 1. 

 

 

 

1162-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за пълнолетни лица с увреждания с 

капацитет 30 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на 

територията на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, ул. „Козлодуй“ 

№ 27-29, ул. „Генерал Цимерман“ № 35. 

 

 

 

 

1163-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 



рехабилитация и интеграция“ за деца със специални образователни 

потребности с капацитет 60 места да бъде на адрес: гр. Варна, бул. 

„Владислав Варненчик“, бл. 29 вх. А /подблоково пространство/. 

 

 

 

 

1164-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за деца с множество увреждания с капацитет 

30 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на 

община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, ул. 

„Панайот Кърджиев“ № 5. 

 

 

 

1165-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за деца с увреждания с капацитет 35 места, 

делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на община 

Варна да бъде на адрес: гр. Варна, кв. „Чайка“ /до бл. 27/. 

 

 

 

1166-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за деца с увреждания с капацитет 50 места, 

делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на община 

Варна да бъде на адрес: гр. Варна, м-ст „Свети Никола“, Вила „Станчов“. 

 

 



1167-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за пълнолетни лица с увреждания с 

капацитет 30 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на 

територията на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, кв. „Чайка“, бл. 

67, вх. Б. 

 

 

 

1168-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за обществена 

подкрепа“ с капацитет 60 места, делегирана от държавата дейност, 

реализирана на територията на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, 

жк „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7. 

 

 

 

1169-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за обществена 

подкрепа“ с капацитет 100 места, делегирана от държавата дейност, 

реализирана на територията на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, 

ул. „Георги Сава Раковски“ № 62. 

 

 

 

 

1170-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 



Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за обществена 

подкрепа“ с капацитет 30 места, делегирана от държавата дейност, 

реализирана на територията на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, 

ул. „Петко Стайнов“ № 7. 

 

 

 

1171-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга Социален учебно-

професионален център „Анастасия Д-р Железкова“ с капацитет 55 места, 

делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на община 

Варна да бъде на адрес: гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7.  

 

 

 

 

1172-7. 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, на 

основание § 11 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Постановление № 246 на Министерски съвет от 02.11.2017г. за изменения 

и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане и във връзка с чл. 36 ал. 3 т. 1, чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 

промяна наименованието от Дом за деца, лишени от родителска грижа от І 

до ХІІ клас „Княгиня Надежда“ на Дом за деца лишени от родителска 

грижа „Княгиня Надежда“ с капацитет 20 места, делегирана от държавата 

дейност, реализирана на територията на община Варна, с местоположение 

на социалната услуга: гр. Варна, ул. „Кракра“ № 2. 

 

 

1173-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга  Звено „Майка и бебе“ с 



капацитет 8 места, делегирана от държавата дейност, реализирана на 

територията на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, кв. 

„Аспарухово“, жк „Дружба“ бл. 9, етаж 1. 

 

 

 

 

1174-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за възрастни жени с капацитет 45 места, 

местна дейност, реализирана на територията на община Варна да бъде на 

адрес: гр. Варна, ул. „Проф. Державин“ №25. 

 

 

 

 

1175-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Бизнес-център“ за 

пълнолетни лица с увреждания с капацитет 40 места, местна дейност, 

реализирана на територията на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, 

бул. Владислав Варненчик, бл. 27 и гр. Варна, ул. „Георги Бенковски“ № 

16. 

 

 

 

 

1176-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Ресурсен център“ за 

пълнолетни лица в неравностойно положение с капацитет 30 места, местна 

дейност, реализирана на територията на община Варна да бъде на адрес: 



гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“, бл. 27 и гр. Варна, ул. „Сава“ № 2 

– приземен етаж /сградата на ДКЦ V „Св. Екатерина“/. 

 

 

 

1177-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за равни 

възможности“ за пълнолетни лица с увреждания с капацитет 40 места, 

местна дейност, реализирана на територията на община Варна да бъде на 

адрес: гр. Варна, ул. „Околчица“ № 10. 

 

 

 

1178-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за пълнолетни лица с увреждания с 

капацитет 50 места, местна дейност, реализирана на територията на 

община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, жк „Младост“, бл. 129 А, вх. 2 

/партер/. 

 

 

1179-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга Център „Домашни 

грижи“ с капацитет 80 места, местна дейност, реализирана на територията 

на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 3. 

 

 

 

1180-7. 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, на 



основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за пълнолетни лица с увреждания /лица с 

говорно-езикови нарушения след мозъчна травма/ с капацитет 40 места, 

местна дейност, реализирана на територията на община Варна да бъде на 

адрес: гр. Варна, ул. „Тодор Димов“ № 30. 

 

 

 

1181-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за пълнолетни лица, злоупотребяващи с 

алкохол, с капацитет 25 места, местна дейност, реализирана на територията 

на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, ул. „Съборни“ № 40, ІІ 

корпус, ІІ етаж /ДКЦ І „Св. Климентина“ и гр. Варна, ул. „Константин 

Фотинов“ № 12. 

 

 

 

1182-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за лица напуснали пенитенциарните 

заведения с капацитет 20 места, местна дейност, реализирана на 

територията на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, ул. „Д-р 

Басанович“ №118. 

 

 

 

1183-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 



съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за пълнолетни лица с психични разстройства 

с капацитет 25 места, местна дейност, реализирана на територията на 

община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“ /до 

бл. 302/. 

 

 

 

 

1184-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за лица, жертви на насилие и трафик с 

капацитет 20 места, местна дейност, реализирана на територията на 

община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, ул. „Синчец“ № 21. 

 

 

 

 

 

1185-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Домашен социален 

патронаж“ с капацитет 550 места, местна дейност, реализирана на 

територията на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, жк „Владислав 

Варненчик“, бул. „Константин и Фружин“ /сградата на „Диагностично 

консултативен център 3 – Варна“ ЕООД /. 

 

 

 

1186-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Обществена 

трапезария“ към Домашен социален патронаж с капацитет 475 места, 



местна дейност, реализирана на територията на община Варна да бъде на 

адрес: гр. Варна, жк. „Владислав Варненчик, бул. „Константин и Фружин“ 

/сградата на „Диагностично консултативен център 3 – Варна“ ЕООД /. 

 

 

 

 

1187-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Обществена трапезария 

за социално слаби граждани“ с капацитет 550 места, местна дейност, 

реализирана на територията на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, 

ул. „Драва Соболч“ № 7А. 

 

 

 

 

1188-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на „Приют за временно настаняване на 

бездомни и социално слаби лица“ с капацитет 100 места, местна дейност, 

реализирана на територията на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, 

ул. „Петко Стайнов“ № 7. 

 

 

 

1189-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Социален асистент за 

120 деца със специални образователни потребности, интегрирани в 

масовите детски градини и училища“, местна дейност, реализирана на 

територията на община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, ул. „Княз Борис 

І“ № 115 вход 3, офис 11 и офис 12. 



1190-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга Център „Ранна 

интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания“ с 

капацитет 40 места, местна дейност, реализирана на територията на 

община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, м-ст „Свети Никола“, Вила 

„Станчов“. 

 

 

 

1191-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за деца в неравностойно положение с 

капацитет 30 места, местна дейност, реализирана на територията на 

община Варна да бъде на адрес: гр. Варна, гр. Варна, ул. „Сава“ № 2 – 

приземен етаж (сградата на ДКЦ V „Св. Екатерина“). 

 

 

 

1192-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за деца и ученици с дисфазии на развитието, 

хиперкинетично разстройство на поведението с капацитет 40 места, местна 

дейност, реализирана на територията на община Варна да бъде на адрес: 

гр. Варна, ул. „Околчица“ № 6 /партер/ и ул. „Околчица“ № 17. 

 

 

 

1193-7. 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, на 

основание чл. 36 В ал. 1, т. 1 и ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на 



Закона за социално подпомагане и по предложение от Кмета на Община 

Варна с рег. № РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава 

съгласие местоположението на социалната услуга „Център за социална 

рехабилитация и интеграция“ за деца с психични разстройства с капацитет 

20 места, местна дейност, реализирана на територията на община Варна да 

бъде на адрес: гр. Варна, ул. „Мир“ № 18. 

 

 

 

1194-7. 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 и по 

предложение от Кмета на Община Варна с рег. № 

РД18005458ВН/15.03.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 

променените наименования на социалните услуги, приети с решения на 

Общински съвет – Варна да бъдат актуализирани в Социалната програма 

на 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 

№ 28 

от заседание, проведено на 21.03.2018 г. 

по точка  осма от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 

територията на общината и населените места” относно: 

(1) – одобряване на Подробен устройствен план - План  за регулация 

и застрояване за УПИ ІІ-86, 98 „за гробищен парк“ и улична регулация от 

о.т. 148 до о.т. 153, кв. 38 по плана на квартал Галата, град Варна. 

(2) – одобряване на Подробен устройствен план - План  за регулация 

и застрояване на група квартали и улична мрежа, местност „Поляната“ по 

плана на с. Звездица, община Варна. 
 

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

          

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1195-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 129, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията  и чл. 6, ал. 1 от Наредба за 

гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на 

Община Варна и по доклад от Кмета на община Варна с рег. №  

РД15019006ВН-014ВН/29.01.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява 

Подробен устройствен план - План  за регулация и застрояване за УПИ II-

86, 98 „за гробищен парк“ и улична регулация от о.т. 148 до о.т. 153, кв. 38 

по плана на квартал Галата, град Варна. 

 

 

 

 

 

 



1196-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 129, ал. 

1, във връзка с чл. 16, ал. 1-6 от Закона за устройство на територията, 

издадена Заповед № 240/19.05.2015 г. на Главния архитект на Община 

Варна, допълнена със Заповед № 037/02.03.2016 г., за допускане 

изработването на проект на ПУП-ПРЗ, на основание чл. 124а, ал. 5 в 

условията на чл. 103, ал. 6 от Закона за устройство на територията, задание 

по чл. 125 във връзка с чл. 124а, ал. 7 от Закона за устройство на 

територията, като се има предвид Решение на ЕСУТ, изразено в т. 2 от 

Протокол № 1/10.01.2017 г. и административна преписка peг. № 

АУ121186АС_001АС/19.09.2016 г. и по доклад от Кмета на община Варна 

с рег. № АУ121186АС-024ВН/30.01.2018 г., Общински съвет – Варна 

одобрява Подробен устройствен план - План  за регулация и застрояване 

на група квартали и улична мрежа, местност “Поляната“, с. Звездица, 

община Варна: УПИ XXVIII-29 „за жилищно строителство“ и УПИ XXIX-

30 „за жилищно строителство“ от кв. 96, кв. 99, кв. 100, кв. 101, кв. 102, 

УПИ І-21 „за жилищно строителство“ от кв. 103, кв. 104, кв. 105 и улична 

регулация от о.т. 483 до о.т. 612, от о.т. 483 до о.т. 615, от о.т. 625 до о.т. 

639, от о.т. 606 до о.т. 624, от о.т. 623 до о.т. 627, от о.т. 609 до о.т. 631, от 

о.т. 613 до о.т. 634, от о.т. 613 до о.т. 636 по плана на с. Звездица, община 

Варна. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 

30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението 

подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра, чрез 

Общински съвет – Варна пред Административен съд – 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 

№ 28 

от заседание, проведено на 21.03.2018 г. 

по точка  девета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 

„Правна комисия” относно: 

(1) – допълнение и изменение на Правилника за работа на 

Общинско предприятие „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ – 

Варна. 

 

Докл.: Христо Атанасов – Председател на ПК „Правна комисия“ 

  

   

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1197-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, 

ал. 1,т. 1 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация 

и чл. 52, ал. 3 от Закон за общинската собственост и по предложение от 

кмета на Община Варна с рег. № РД 18000044ВН/02.01.2018 г., Общински 

съвет – Варна допълва и изменя Правилника за работа на Общинско 

предприятие „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“ – 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 

№ 28 

от заседание, проведено на 21.03.2018 г. 

по точка  десета от дневния ред 
 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Младежки дейности и спорт” относно: 

(1) – относно приемане на нова Наредба за условията и реда за 

финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от 

неправителствени организации по програма „Младежки дейности“ на 

Община Варна. 

 

 

Докл.: Людмила Колева – общински съветник 

          

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1198-10. На основание чл. 21, ал. 2, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 

община Варна с рег. № РД18000655ВН/10.01.2018 г., Общински съвет – 

Варна: 

- отменя Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на 

младежки проекти, реализирани от неправителствени организации и 

неформални младежки групи по програма „Младежки дейности“ на 

Община Варна, приета с решение № 261-5 (8)/11.05.2016 г. на Общински 

съвет - Варна и Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на 

проекти на неправителствени организации по Програмата за образователна 

интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в 

неравностойно социално положение в Община Варна, приета с решение № 

69-3/3/17.12.2015 г. на Общински съвет – Варна.  

- приема нова Наредба за условията и реда за финансово 

подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени 



организации по програма „Младежки дейности“ на община Варна, 

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 

№ 28 

от заседание, проведено на 21.03.2018 г. 

по точка  единадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол относно: 

 (1) – финализиране на приватизационни процедури за обекти по 

приходната част на „Годишния план за приватизация за 2018 г.“ 
 

    Докл.: Петко Бойновски – Председател на КПСК 

        

   

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1199-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и чл.32, 

ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 

във връзка с изпълнение на свои решения №2144-7(41)/13.05.2015г., №564-

6(14)/20.12.2016г., №1018-13(22)/30.11.2017г.-01.12.2017г. и №1019-

13(22)/30.11.2017г.-01.12.2017г. на Общински съвет – Варна, и изготвен 

протокол от 01.02.2018г., касаещ проведен публичен търг с явно наддаване 

за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в град Варна, 

ул. „Генерал Скобелев‟ № 52(56), предмет на АОС №7034/25.07.2012г., 

представляващ сграда с идентификатор 10135.2557.327.2 със застроена 

площ 64 кв.м. на два етажа и поземлен имот с идентификатор 

10135.2557.327, с площ 849 кв.м., в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 

от ЗПСК, Общински съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 

„ЛАНТАН ИНВЕСТМЪНТ‟ ООД, с ЕИК 204475366, с управител КОСТА 

ГЕОРГИЕВ ЧЕРВЕНКОВ. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 

Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 

на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 

тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в град 

Варна, ул. „Генерал Скобелев‟ №52 (56), предмет на АОС 



№7034/25.07.2012г., представляващ сграда с идентификатор 

10135.2557.327.2 със застроена площ 64 кв.м. на два етажа и поземлен 

имот с идентификатор 10135.2557.327, с площ 849 кв.м. с „ЛАНТАН 

ИНВЕСТМЪНТ‟ ООД, с ЕИК 204475366, с управител КОСТА ГЕОРГИЕВ 

ЧЕРВЕНКОВ, при заплащане на цена в размер 1 620 000 лева (един 

милион шестстотин и двадесет хиляди лева), без включен ДДС, платима 

преди сключване на договора, без използване на други законни платежни 

средства и след представяне на декларация за произход на средствата. 

 

 

 

 

 

 

1200-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и чл.32, 

ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 

във връзка с изпълнение на свои решения №559-6(14)/20.12.2016г., №1018-

13(22)/30.11.2017г.-01.12.2017г. и №1019-13(22)/30.11.2017г.-01.12.2017г. 

на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 02.02.2018г., касаещ 

проведен публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински 

нежилищен имот, находящ се в град Варна, бул. „Христо Ботев” №18, вх.1, 

ет.13, предмет на АОС №5927/16.11.2009г., представляващ ателие №1 със 

застроена площ 88,50 кв.м., ведно с изба с полезна площ 11,47 кв.м., заедно 

с 0,019318% идеални части от общите части на сградата и от правото на 

строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински 

съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 

ИЛИЯН ДИМИТРОВ ХИТОВ, с ЕГН ….. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 

Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 

на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 

тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в град 

Варна, бул. „Христо Ботев” №18, вх.1, ет.13, предмет на АОС 

№5927/16.11.2009г., представляващ ателие №1 със застроена площ 88,50 

кв.м., ведно с изба с полезна площ 11,47 кв.м., заедно с 0,019318% идеални 

части от общите части на сградата и от правото на строеж с ИЛИЯН 

ДИМИТРОВ ХИТОВ с ЕГН ….., при заплащане на цена в размер 68 400 

лева (шестдесет и осем хиляди и четиристотин лева), без включен ДДС, 

платима преди сключване на договора, без използване на други законни 

платежни средства и след представяне на декларация за произход на 

средствата. 

 

 



1201-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и чл.32, 

ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 

във връзка с изпълнение на свои решения №560-6(14)/20.12.2016г., №1018-

13(22)/30.11.2017г.-01.12.2017г. и №1019-13(22)/30.11.2017г.-01.12.2017г. 

на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 05.02.2018г., касаещ 

проведен публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински 

нежилищен имот, находящ се в град Варна, бул. „Цар Освободител” №88, 

бл.1, вх.А, ет.6, предмет на АОС №6113/20.07.2010г., представляващ 

ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.4.20 и застроена площ 92,60 

кв.м., заедно с 1,2826% идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, 

Общински съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 

АСЕН МИЛКОВ МИЛАНОВ, с ЕГН …….. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 

Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 

на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 

тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в град 

Варна, бул. „Цар Освободител” №88, бл.1, вх.А, ет.6, предмет на АОС 

№6113/20.07.2010г., представляващ ателие №1 с идентификатор 

10135.2556.1.4.20 и застроена площ 92,60 кв.м., заедно с 1,2826% идеални 

части от общите части на сградата и от правото на строеж с АСЕН 

МИЛКОВ МИЛАНОВ с ЕГН …….., при заплащане на цена в размер 81 

000 лева (осемдесет и една хиляди лева), без включен ДДС, платима преди 

сключване на договора, без използване на други законни платежни 

средства и след представяне на декларация за произход на средствата. 

 

 

 

 

1202-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и чл.32, 

ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 

във връзка с изпълнение на свои решения №561-6(14)/20.12.2016г., №1018-

13(22)/30.11.2017г.-01.12.2017г. и №1019-13(22)/30.11.2017г.-01.12.2017г. 

на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 05.02.2018г., касаещ 

проведен публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински 

нежилищен имот, находящ се в град Варна, бул. „Цар Освободител” №88, 

бл.2, вх.Б, ет.6, предмет на АОС №6131/20.07.2010г., представляващ 

ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.5.16 и застроена площ 135,60 

кв.м., заедно с 1,8782% идеални части от общите части на сградата и от 

правото на строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, 

Общински съвет – Варна реши: 



1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 

ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ СТОЯНОВ, с ЕГН ……….. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 

Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 

на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 

тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в град 

Варна, бул. „Цар Освободител” №88, бл.2, вх.Б, ет.6, предмет на АОС 

№6131/20.07.2010г., представляващ ателие №1 с идентификатор 

10135.2556.1.5.16 и застроена площ 135,60 кв.м., заедно с 1,8782% идеални 

части от общите части на сградата и от правото на строеж с ДИМИТЪР 

ЖЕЛЕВ СТОЯНОВ с ЕГН ………., при заплащане на цена в размер 118 

400 лева (сто и осемнадесет хиляди и четиристотин лева), без включен 

ДДС, платима преди сключване на договора, без използване на други 

законни платежни средства и след представяне на декларация за произход 

на средствата. 

 

 

 

 

1203-11. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.4, ал.4 и чл.32, 

ал.3, т.1 от ЗПСК и чл.36, ал.1, т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 

във връзка с изпълнение на свои решения №562-6(14)/20.12.2016г., №1018-

13(22)/30.11.2017г.-01.12.2017г. и №1019-13(22)/30.11.2017г.-01.12.2017г. 

на Общински съвет – Варна, и изготвен протокол от 05.02.2018г., касаещ 

проведен публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински 

нежилищен имот, находящ се в град Варна, бул. „Цар Освободител” №88, 

бл.3, вх.В, ет.6, предмет на АОС №6150/20.07.2010г., представляващ 

ателие №1 с идентификатор 10135.2556.1.6.16 и застроена площ 156 кв.м., 

заедно с 2,1607% идеални части от общите части на сградата и от правото 

на строеж, в качеството си на орган по чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК, Общински 

съвет – Варна реши: 

1. Определя за спечелил публичния търг с явно наддаване участника 

„ФРЕШ КЕТЪРИНГ‟ ЕООД, с ЕИК 203222435, с управител БОРИСЛАВ 

ГРИГОРИЕВ ЛАЗАРОВ. 

2. Общински съвет – Варна, упълномощава Председателя на 

Общински съвет – Варна да подпише в срок 30 (тридесет) дни от приемане 

на настоящото решение, утвърденият договор за приватизация – част от 

тръжната документация на общински нежилищен имот, находящ се в град 

Варна, бул. „Цар Освободител” №88, бл.3, вх.В, ет.6, предмет на АОС 

№6150/20.07.2010г., представляващ ателие №1 с идентификатор 

10135.2556.1.6.16 и застроена площ 156 кв.м., заедно с 2,1607% идеални 

части от общите части на сградата и от правото на строеж с „ФРЕШ 



КЕТЪРИНГ‟ ЕООД, с ЕИК 203222435, с управител БОРИСЛАВ 

ГРИГОРИЕВ ЛАЗАРОВ, при заплащане на цена в размер 181 900 лева (сто 

осемдесет и една хиляди и деветстотин лева), без включен ДДС, платима 

преди сключване на договора, без използване на други законни платежни 

средства и след представяне на декларация за произход на средствата. 

 

 

 

 

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 

№ 28 

от заседание, проведено на 21.03.2018 г. 

по точка  дванадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 

да участва в Общо събрание на акционерите на: 

- „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК““ АД, насрочено на 

26.03.2018 г.  

- „Асоциация по В и К” на обособената територия обслужвана от  

„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна, насрочено на 

03.04.2018 г. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

  

     

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1204-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с № 

РД18003420ВН/13.02.2018 г. от Изпълнителния директор на „СПОРТЕН 

КОМПЛЕКС „СПАРТАК““ АД , Общински съвет – Варна упълномощава, 

при невъзможност на кмета на община Варна да присъства, представителя 

на община Варна – общинския съветник Мартин Петров Андонов, да 

участва в Общото събрание на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК““, 

което ще се проведе на 26 март 2018 г. от 10,30 часа, а при липса на 

кворум на 26.04.2018 г. от 10.30 часа в заседателната зала на адреса на 

управление на дружеството – гр. Варна, ул. „Селиолу“ № 39, и да гласува 

по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има 

следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад за дейността на 

Дружеството за 2017 г. и вземане на решение за освобождаване от 

отговорност на членовете на Съвета на директорите за действията им по 

управление на Дружеството през 2017 г.  

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема 

доклада за дейността на Дружеството през 2017 г. и освобождава от 



отговорност членовете на Съвета на директорите за действията им по 

управление на Дружеството през 2017 г.“ - Да участва в разискванията 

по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 

община Варна. 
ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния 

финансов отчет /ГФО/ и доклад на независимия одитор за проверка и 

заверка на ГФО на Дружеството за 2017 г. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема 

годишния финансов отчет и доклад на независимия одитор за проверка и 

заверка на ГФО на Дружеството за 2017 г.“ - Да участва в разискванията 

по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 

община Варна.  

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разглеждане на финансовия 

резултат на Дружеството за 2017 г. 

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема 

финансовия резултат на Дружеството за 2017 г. “ - Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 

интересите на община Варна.  

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за 

преобразуване на дружеството чрез разделяне на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО 

СЕ ДРУЖЕСТВО – „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК““ АД на две 

отделни търговски дружества, като ПРЕОБРАЗУВАЩОТО се прекратява 

без ликвидация, а НОВООБРАЗУВАНИТЕ /след разделянето/  търговски 

дружества поемат всички негови активи и пасиви като съвкупност от 

права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване 

на досегашната му търговска дейност към датата на фактическото 

разделяне – 01.01.2018 г., съобразно ПЛАНА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ, 

изготвен от управителния орган на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ 

ДРУЖЕСТВО в съответствие с изискванията на закона, както и уреждане 

на членствените правоотношения между съдружниците и акционерите  на 

дружествата, участващи в преобразуването съгласно установеното тук. 

Разделянето да се извърши в срок от шест месеца, считано от датата 

на подписване на плана за преобразуване. 

Преобразуването да се извърши чрез разделяне и създаване на две 

отделни дружества, във всяко от които да премине част от имуществото на 

„СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК““ АД. 

Предвидено е учредяването чрез разделяне на две нови дружества 

със следните основни характеристики: 

 

1). „СТАДИОН СПАРТАК“ АД: 

1.фирма „СТАДИОН СПАРТАК“ АД, 

2.седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, ул. 

„Селиолу“ № 39; 



3.предмета на дейност: организиране и провеждане на спортни 

събития и мероприятия, изграждане, поддържане и експлоатация на 

спортни площадки, стадиони, басейни и други съоръжения за спортни и 

културни цели; рекламни, информационни, програмни, импресарски 

услуги; външно икономическа дейност, организиране и провеждане на 

музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и 

чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-

битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други допълнителни 

услуги; строителни и строително-ремонтни и проектантски услуги; 

покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или 

отдаване под наем; посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и 

отдаване под наем на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи 

с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; 

търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни 

и превозни сделки и услуги; отдаване под наем на активи на дружеството; 

участие и управление в инвестиционни проекти.; 

4.размерът на капитала, съответстваща на чистата стойност на 

имуществото при преобразуването се определя след окончателното 

изготвяне на баланса към 31.12.2017 г. – 2 939 339 лв.; 

5.капиталът е разпределен в 2 939 339 поименни акции с номинална 

стойност от 1 лев, като те могат да се прехвърлят само между 

акционерите.; 

6.органите на дружеството, техния мандат и броя на членовете им: 

Дружеството ще се управлява и представлява от Съвет на 

директорите, който ще се състои от членовете на СД на преобразуващото 

се дружество до провеждане на следващото ОСА, на което ще бъде прието 

решение за избор на членове на СД и определяне на броя на членовете на 

СД. В съответствие с изискванията на закона мандата на членовете на 

първия СД е три години; 

7.не се предвижда  издаване на акции, които подлежат на обратно 

изкупуване; 

8.начина на разпределение на печалбата – с решение на ОСА и при 

спазване на изискванията на закона относно заделяне на провизии, 

резерви, покриване на загуби от предходни години и др.; 

9.начина на свикване на общото събрание – с обява в ТР; 

10.не се предвиждат други условия във връзка с учредяването, 

съществуването и прекратяването на дружеството. 

Имуществото, което преминава към „СТАДИОН СПАРТАК“ АД се 

определя по баланса към 31.12.2017 г. и е както следва: 

а) Недвижими имоти: 

1/Поземлен имот с идентификатор № 10135.2556.350 /десет 

хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, 

точка, триста и петдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри 



на град Варна, Община Варна, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-

92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-

03-341/26.03.2010 г. на Началник на СГКК – Варна, с адрес на имота по 

скица: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ян Палах“ № 0, с площ по скица – 41557 

кв.м., а по документ за собственост с площ от 41668 кв.м., с трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 

спортно игрище, стар идентификатор – 10135.2556.17, 10135.2556.16, 

10135.2556.15, 10135.2556.14, 10135.2556.13, номер по предходен план: 

кв.997а, УПИ III, ведно с изградените в имота съоръжения: 

- Стадион „Спартак“, състоящ се от игрище, лекоатлетическа писта и 

трибуни; 

- Спортна площадка – игрище с площ 1030 кв.м; 

- Тренировъчно игрище; 

- Две мини игрища за футбол; 

- Шест тенис – корта; 

- Защитен балон за тенис –кортовете 

Документ за собственост: съдебно решение № 8250/16.11.2006 г., 

постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, вписано в Служба по 

вписванията под № 32, том XIII, рег. № 20842/20.07.2007 г.; 

2/ Сграда-спортна зала, съставляваща имот с идентификатор № 

10135.2556.350.1 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди 

петстотин петдесет и шест, точка, триста и петдесет, точка едно/ по 

кадастрална карта и кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, 

Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на 

АГКК, с адрес на сградата по схема: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ян Палах“ № 

0, с площ по схема – 704 кв.м., а по документ за собственост с площ от 705 

кв.м., брой етажи: 1 (един), с предназначение – спортна сграда, стар 

идентификатор10135.2556.19.6, изградена в Поземлен имот с 

идентификатор № 10135.2556.350. Документ за собственост: съдебно 

решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на 

ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 

20842/20.07.2007 г.; 

3/ Сграда, съставляваща имот с идентификатор № 

10135.2556.350.17 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди 

петстотин петдесет и шест, точка, триста и петдесет, точка, седемдесет/ по 

кадастрална карта и кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, 

Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на 

АГКК, последно изменение със заповед: КД-18-7131/08.09.2016 г. на 

Началник на СГКК – Варна, с адрес на сградата по схема: гр. Варна, п.к. 

9000, ул. „Прилеп“, с площ 376 кв.м., брой етажи: 1 (един), с 

предназначение – сграда със смесено предназначение, стар идентификатор 

– 10135.2556.350.14, 10135.2556.350.13 и 10135.2556.350.12, номер по 

предходен план – няма; изградена в Поземлен имот с идентификатор № 



10135.2556.350. Документ за собственост: съдебно решение № 

8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, 

вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 

20842/20.07.2007 г. и Удостоверение за търпимост № 106/13.07.2016 г., 

издадено от Район „Приморски“ – Община Варна; 

4/ Поземлен имот с идентификатор № 10135.2556.349 / десет 

хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, 

точка, триста четиридесет и девет/, по кадастрална карта и кадастралните 

регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, одобрени със 

Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със 

заповед: КД-14-03-341/26.03.2010 г. на Началник на СГКК – Варна, 

находящ се в гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ян Палах“ № 0, с площ по скица 

3917 кв.м., а по документ за собственост: 3920 кв.м., с трайно 

предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: 

за паркинг, номер по предходен план: 312, кв.997а, парцел V, стар 

идентификатор: 10135.2556.18. Документ за собственост: съдебно решение 

№ 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, 

вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 

20842/20.07.2007 г.  

 

б) Задължения: 

От задълженията на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО КЪМ 

31.12.2017 г. към „СТАДИОН СПАРТАК“ АД преминават следните: 
 

 

№ по 

ред 

 

 

Име на контрагента 

 

 

Задължения 

в лв. общо 

Сума на 

задължението в 

лева, което 

преминава към 

„СТАДИОН 

СПАРТАК“ АД 

1 Инжстройинженеринг ЕООД по фактури  368 597.17 0 

2 Инжстройинженеринг ЕООД по заеми 346 830.66 0 

3 Търговска Банка Д – инвестиционен кредит за 

покупка на балон за тенискортове 

107 056.00 107 056.00 

4 Трансстрой Варна АД по фактури 5 540.54 5 540.54 

5 Трансстрой Варна АД по заеми  82 941.17 0 

6 Е-Арх ООД – за проектиране на жилищна сграда 56491.20  

7 Глобал Проджект Консулт ООД – технически 

надзор на жилищна сграда 

10 700.00 0 

8 Внесени депозити от наематели за обекти на 

територията на с-н Спартак, дължими за връщане 

при прекратяване на договорите за наем  

3 960.00 0 

 Общо задължения  982 116.74 112 596.54 

Към „СТАДИОН СПАРТАК“ АД преминава и задължението от 

107 056.00 лв., представляващо остатък по договора за банков кредит, 

описано подробно в чл. 8, ал. 3 от настоящия план, като това дружество се 

съгласява да замести в дълг солидарните длъжници по договора за банков 

кредит „Инжстройиженеринг“ ЕООД  и „ Инжстрой холдинг“ АД. 



в) Вземания:  

От вземанията на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО КЪМ 

31.12.2017 г. към „СТАДИОН СПАРТАК“ АД преминават следните:  
 

№ 

по 

ред 

 

Име на контрагента 

 

Сума на 

вземането в 

лева 

Сума на 

вземането в лева 

за „СТАДИОН 

СПАРТАК“ АД 

1 ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБЕН СПОР С ОБЩИНА 

ВАРНА  

1 400 761.85 0 

2 СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 

– заем,лихви, ЕИК175748184 

85 564.02 85 564.02 

3 СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 

– по фактури за наем на стадион Спартак 

ЕИК175748184 

10 665.50 10 665.50 

4 СДРУЖЕНИЕ БК АКАДЕМИК ВАРНА 7 545.60 7 545.60 

5 Овергаз Мрежи АД – платен депозит за включване 

към газопреносна мрежа 

1 251.96 1 251.96 

6 Инжстройинженеринг ЕООД  21 347.94 0 

7 ГИАР ООД 612.81 0 

8 ВЕНИ КИНД ЕООД  908.77 0 

9 ТУНЕЛЛАЙТ СП ЕООД  644.39 0 

10 Сдружение Спартак Варна 648.86 0 

11 ВИП СЕКЮРИТИ ООД 250.00 0 

 Общо вземания  1 530 201.70 103 775.12 

 

2). Основни характеристики на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС 

„СПАРТАК““ АД: 

1.фирма „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК“ АД, която 

преминава от преобразуващото се дружество върху това новоучредено в 

резултат на преобразуването дружество. 

2.седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, ул. 

„Селиолу“ № 39; 

3.предмета на дейност: организиране и провеждане на спортни 

събития и мероприятия, изграждане, поддържане и експлоатация на 

спортни площадки, стадиони, басейни и други съоръжения за спортни и 

културни цели; рекламни, информационни, програмни, импресарски 

услуги; външно икономическа дейност, организиране и провеждане на 

музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и 

чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-

битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други допълнителни 

услуги; строителни и строително-ремонтни и проектантски услуги; 

покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или 

отдаване под наем; посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и 

отдаване под наем на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи 

с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; 

търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни 



и превозни сделки и услуги; отдаване под наем на активи на дружеството; 

участие и управление в инвестиционни проекти.; 

4. размерът на капитала, съответстваща на чистата стойност на 

имуществото при преобразуването се определя след окончателното 

изготвяне на баланса към 31.12.2017 г. – 3 624 361лв.; 

5. капиталът е разпределен в  3 624 361 броя поименни акции от по 

1 лев всяка, които могат да се прехвърлят само между акционерите.; 

6. органите на дружеството, техния мандат и броя на членовете им: 

Дружеството ще се управлява и представлява от Съвет на 

директорите, който ще се състои от членовете на СД на преобразуващото 

се дружество до провеждане на следващото ОСА, на което ще бъде прието 

решение за избор на членове на СД и определяне на броя на членовете на 

СД. В съответствие с изискванията на закона мандата на членовете на 

първия СД е три години; 

7. не се предвижда  издаване на акции, които подлежат на обратно 

изкупуване; 

8. начина на разпределение на печалбата – с решение на ОСА и при 

спазване на изискванията на закона относно заделяне на провизии, 

резерви, покриване на загуби от предходни години и др.; 

9. начина на свикване на общото събрание – с обява в ТР; 

10. не се предвиждат други условия във връзка с учредяването, 

съществуването и прекратяването на дружеството. 

Имуществото, което преминава към „СПОРТЕН КОМПЛЕКС 

„СПАРТАК““ АД се определя по баланса към 31.12.2017 г. и е както 

следва: 

а) Недвижими имоти: 

1/Поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.1434 /десет 

хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и единадесет, 

точка хиляда четиристотин тридесет и четири/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, 

одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, последно 

изменение със заповед КД-14-03-3297/17.12.2013 г. на Началника на СГКК 

– Варна, с адрес на имота по скица: гр. Варна, п.к. 9000, ж.к. „Възраждане“, 

с площ по скица 2 501 кв.м., а по документ за собственост с площ от 2 502 

кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 

трайно ползване: високо застрояване (над 15м), стар идентификатор 

10135.3511.492, номер по предходен план: квартал 1, парцел III, при съседи 

по скица – поземлени имоти с идентификатори, както следва: 

10135.3511.1437, 10135.3511.1438, 10135.3511.1436, 10135.3511.201, 

1035.3511.1435, 10135.3511.200; Документ за собственост: съдебно 

решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на 

ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 

20842/20.07.2007 г. и КНА № 140/2008 г. на нотариус М. Динчев с рег. № 



529, вписан в служба по вписванията под Акт № 117, том XXIX, рег. № 

9799, дело №7297/15.04.2008 г. 

2/Поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.1435 /десет 

хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и единадесет, 

точка хиляда четиристотин тридесет и пет/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, 

одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, последно 

изменение със заповед КД-14-03-3297/17.12.2013 г. на Началника на СГКК 

– Варна, с адрес на имота по скица: гр. Варна, п.к. 9000, ж.к. „Възраждане“, 

с площ от 808 кв.м., с трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15м), 

стар идентификатор 10135.3511.492, номер по предходен план: квартал 1, 

парцел IV, при съседи по скица – поземлени имоти с идентификатори, 

както следва: 10135.3511.1434, 10135.3511.1436, 10135.3511.201,  

10135.3511.200; Документ за собственост: съдебно решение № 

8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, 

вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 

20842/20.07.2007 г. и КНА № 139/2008 г. на нотариус М. Динчев с рег. № 

529, вписан в служба по вписванията под Акт № 120, том XXIX, рег. № 

9802, дело №7300/15.04.2008 г. 

3/Поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.1436 /десет 

хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и единадесет, 

точка, хиляда четиристотин тридесет и шест/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, 

одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, последно 

изменение със заповед КД-14-03-3297/17.12.2013 г. на Началник на СГКК 

– Варна, с адрес на имота по скица: гр. Варна, п.к. 9000, ж.к. „Възраждане“, 

с площ от 915 кв.м., с трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15м), 

стар идентификатор 10135.3511.492, номер по предходен план: квартал 1, 

парцел V, при съседи по скица – поземлени имоти с идентификатори, 

както следва: 10135.3511.1437, 10135.3511.1438, 10135.3511.1441,  

10135.3511.201, 10135.3511.1435, 10135.3511.1434. Документ за 

собственост: съдебно решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. 

№ 4569/2006 г. на ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, 

том XIII, рег. № 20842/20.07.2007 г. и КНА № 138/2008 г. на нотариус М. 

Динчев с рег. № 529, вписан в Служба по вписванията под Акт № 127, том 

XXIX, рег. № 9814, дело №7310/15.04.2008 г. 

4/Поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.1437 /десет 

хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и единадесет, 

точка, хиляда четиристотин тридесет и седем/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, 

одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, последно 



изменение със заповед КД-14-03-3297/17.12.2013 г. на Началник на СГКК 

– Варна, с адрес на имота по скица: гр. Варна, п.к. 9000, ж.к. „Възраждане“, 

с площ от 938 кв.м., с трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15м), 

стар идентификатор 10135.3511.492, номер по предходен план: квартал 1, 

парцел VII, при съседи по скица – поземлени имоти с идентификатори, 

както следва: 10135.3511.1438, 10135.3511.1436, 10135.3511.1434,  

10135.3511.200. Документ за собственост: съдебно решение № 

8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, 

вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 

20842/20.07.2007 г. и КНА № 136/2008 г. на нотариус М. Динчев с рег. № 

529, вписан в Служба по вписванията под Акт № 160, том XXIX, рег. № 

9858, дело №7349/15.04.2008 г. 

5/Поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.1438 /десет 

хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и единадесет, 

точка, хиляда четиристотин тридесет и осем/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, 

одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, последно 

изменение със заповед КД-14-03-3297/17.12.2013 г. на Началник на СГКК 

– Варна, с адрес на имота по скица: гр. Варна, п.к. 9000, ж.к. „Възраждане“, 

с площ от 702 кв.м., с трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15м), 

стар идентификатор 10135.3511.492, номер по предходен план: квартал 1, 

парцел VI, при съседи по скица – поземлени имоти с идентификатори, 

както следва: 10135.3511.1441, 10135.3511.1436, 10135.3511.200,  

10135.3511.1434, 10135.3511.1437 . Документ за собственост: съдебно 

решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на 

ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 

20842/20.07.2007 г. и КНА № 137/2008 г. на нотариус М. Динчев с рег. № 

529, вписан в Служба по вписванията под Акт № 100, том XXIX, рег. № 

9771, дело №7274/15.04.2008 г. 

6/Поземлен имот с идентификатор № 10135.1030.377 /десет 

хиляди сто тридесет и пет, точка, хиляда и тридесет, точка, триста 

седемдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Варна, Община Варна, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-

32/26.04.2011 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед № 18-

893/02.02.2016 г. на Началник на СГКК – Варна, с адрес на имота по скица: 

гр. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. „8-ми март“, целият с площ от 2587 

кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на 

трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: 

10135.1030.12, 10135.1030.16, 10135.1030.18, 10135.1030.15, 10135.1030.19, 

10135.1030.8, 10135.1030.14, 10135.1030.17, 10135.1030.11, 10135.1030.13, 

номер по предходен план: квартал 560, парцел III, при съседи по скица – 



поземлени имоти с идентификатори както следва: 10135.1030.5, 

10135.1030.21, 10135.1030.22, 10135.1030.378, 10135.1030.369. Документ за 

собственост: съдебно решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. 

№ 4569/2006 г. на ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, 

том XIII, рег. № 20842/20.07.2007 г. и КНА № 132/2017 г. на нотариус М. 

Динчев с рег. № 529, вписан в Служба по вписванията под Акт № 156, том 

LXXI, рег. № 29408, дело №15378/27.10.2017 г. 

7/ 2472 кв.м. ид.части от Поземлен имот с идентификатор 

10135.3516.186 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди 

петстотин и шестнадесет, точка, сто осемдесет и шест/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област 

Варна, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, 

последно изменение със Заповед № 18-8498/26.10.2016 г. на Началник на 

СГКК – Варна, с адрес на имота по скица: гр. Варна, п.к. 9000, ул. 

„Струга“, целият с площ от 2451 кв. м., с трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, с начин на трайно ползуване: за друг 

обществен обект, комплекс, стар идентификатор: 10135.3516.103, 

10135.3516.89, 10135.3516.87, 10135.3516.86, 10135.3516.85, 10135.3516.84, 

10135.3516.83, 10135.3516.88, номер по предходен план: квартал 2, парцел 

II, при съседи по скица – поземлени имоти с идентификатори, както 

следва: 10135.3516.103, 10135.3516.89, 10135.3516.87, 10135.3516.85, 

10135.3516.86, 10135.3516.84, 10135.3516.83. Документ за собственост: 

съдебно решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. 

на ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 

20842/20.07.2007 г.  

б) Задължения: 

От задълженията на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО КЪМ 

31.12.2017 г. към „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК““ АД преминават 

следните: 
 

 

№ по 

ред 

 

 

Име на контрагента 

 

 

Задължения 

в лв. общо 

Сума на 

задължението в 

лева, което 

преминава към 

„СПОРТЕН 

КОМПЛЕКС 

„СПАРТАК““ АД 

1 Инжстройинженеринг ЕООД по фактури  368 597.17 368 597.17 

2 Инжстройинженеринг ЕООД по заеми 346 830.66 346 830.66 

3 Търговска Банка Д – инвестиционен кредит за 

покупка на балон за тенискортове 

107 056.00 0 

4 Трансстрой Варна АД по фактури 5 540.54 0 

5 Трансстрой Варна АД по заеми  82 941.17 82 941.17 

6 Е-Арх ООД – за проектиране на жилищна сграда 56 491.20 56 491.20 

7 Глобал Проджект Консулт ООД – технически 

надзор на жилищна сграда 

17 100.00 17 100.00 

8 Внесени депозити от наематели за обекти на 

територията на с-н Спартак, дължими за връщане 

3 960.00 3 960.00 



при прекратяване на договорите за наем  

 Общо задължения  932 025.54 875 920.20 

в) Вземания:  

От вземанията на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО КЪМ 

31.12.2017 г. към „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК““ АД преминават 

следните:  
 

№ 

по 

ред 

 

Име на контрагента 

 

Сума на 

вземането в 

лева 

Сума на 

вземането в лева 

за „СПОРТЕН 

КОМПЛЕКС 

„СПАРТАК““ АД 

1 ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБЕН СПОР С ОБЩИНА 

ВАРНА  

1 400 761.85 1 400 761.85 

2 СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 

– заем,лихви, ЕИК175748184 

85 564.02 0 

3 СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 

– по фактури за наем на стадион Спартак 

ЕИК175748184 

10 665.50 0 

4 СДРУЖЕНИЕ БК АКАДЕМИК ВАРНА 7 545.60 0 

5 Овергаз Мрежи АД – платен депозит за включване 

към газопреносна мрежа 

1 251.96 0 

6 Инжстройинженеринг ЕООД  21 347.94 21 347.94 

7 ГИАР ООД 612.81 612.81 

8 ВЕНИ КИНД ЕООД  908.77 908.77 

9 ТУНЕЛЛАЙТ СП ЕООД  644.39 644.39 

10 Сдружение Спартак Варна 648.86 648.86 

11 ВИП СЕКЮРИТИ ООД 250.00 250.00 

 Общо вземания  1 530 201.70 1 403 826.68 

След извършване на преобразуването разпределението на акциите 

във всяко от НОВОУЧРЕДЕНИТЕ ДРУЖЕСТВА ще бъде както следва: 

1.ОБЩИНА ВАРНА – 34 % 

2.“ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД – 63,48 % и 

3.“СТИЛИ РОУД“ ЕООД – 2,52 % 

След вписването на преобразуването акционерите ще сключа 

договор за замяна, по силата на който Община Варна ще прехвърли 

придобитите от нея 34 % от акциите, на новоучреденото „СПОРТЕН 

КОМПЛЕКС „СПАРТАК““ АД на „ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД и/или 

„СТИЛИ РОУД“ ЕООД. 

Последните две ще прехвърлят в замяна придобити от тях 66 % от 

акциите на „СТАДИОН СПАРТАК“ АД.  

Никоя от страните няма да дължи доплащане на другата страна. 

Чистата стойност на имуществото на преобразуващото се дружество 

възлиза на 6 563 700 лв. 

„СТАДИОН СПАРТАК“ АД ще притежава капитал от 2 939 339 лв., 

който ще бъде разпределен в 2 939 339 броя поименни акции по 1 лев 

всяка. 

1.ОБЩИНА ВАРНА – 34 % или 999 375 брой акции 



2.“ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД – 63,48 % или 1 866 010 броя 

акции и  

3.“СТИЛИ РОУД“ ЕООД – 2,52 % или 73 954 броя акции. 

 

„СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК““ АД ще притежава капитал от 

3 624 361 лв., който ще бъде разпределен в 3 624 361 броя поименни акции 

по 1 лев всяка. 

1.ОБЩИНА ВАРНА – 34 % или 1 232 283 брой акции 

2.“ИНЖСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД – 63,48 % или 2 300 893 броя 

акции и  

3.“СТИЛИ РОУД“ ЕООД – 2,52 % или 91 185 броя акции. 

Проверител на преобразуването ще бъде г-жа Мариета Манолова, 

която отговаря на изискванията и ограниченията, предвидени в чл. 262л 

ТЗ. 

Депозитар ще бъде АД „Рачински и пъртрьори“, ЕИК 175677348, 

седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Алеко Константинов, № 16, 

ет. 3, офис 9а, представлявано от адв. Тодор Николов Рачински от ВАК, с 

когото СД ще сключи договор при условията на чл. 262ч, ал.2 ТЗ. 

Проект за решение: Приема решение за преобразуване на 

дружеството чрез разделяне на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ 

ДРУЖЕСТВО – „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК““ АД на две 

отделни търговски дружества, като ПРЕОБРАЗУВАЩОТО се прекратява 

без ликвидация, а НОВООБРАЗУВАНИТЕ /след разделянето/ търговски 

дружества поемат всички негови активи и пасиви като съвкупност от 

права, задължения и фактически отношения, създадени при 

осъществяването на досегашната му търговска дейност към датата на 

фактическото разделяне – 01.01.2018 г. съобразно ПЛАНА ЗА 

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, изготвен от управителния орган на 

ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО в съответствие с изискванията 

на закона, както и уреждане на членствените правоотношения между 

съдружниците и акционерите на дружествата, участващи в 

преобразуването съгласно предложението тук. 

5. Взема решение за учредяване на „СТАДИОН СПАРТАК“ АД: 

1. фирма „СТАДИОН СПАРТАК“ АД, 

2. седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, ул. 

„Селиолу“ № 39; 

3. предмет на дейност: организиране и провеждане на спортни 

събития и мероприятия, изграждане, поддържане и експлоатация на 

спортни площадки, стадиони, басейни и други съоръжения за спортни и 

културни цели; рекламни, информационни, програмни, импресарски 

услуги; външно икономическа дейност, организиране и провеждане на 

музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и 

чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-



битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други допълнителни 

услуги; строителни и строително-ремонтни и проектантски услуги; 

покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или 

отдаване под наем; посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и 

отдаване под наем на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи 

с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; 

търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни 

и превозни сделки и услуги; отдаване под наем на активи на дружеството; 

участие и управление в инвестиционни проекти.; 

4. размерът на капитала, съответстваща на чистата стойност на 

имуществото при преобразуването се определя след окончателното 

изготвяне на баланса към 31.12.2017 г. – 2 939 339 лв.; 

5. капиталът е разпределен в 2 939 339 поименни акции с номинална 

стойност от 1 лев, като те могат да се прехвърлят само между акционерите; 

6. органите на дружеството, техния мандат и броя на членовете им: 

Дружеството ще се управлява и представлява от Съвет на 

директорите, който ще се състои от членовете на СД на преобразуващото 

се дружество до провеждане на следващото ОСА, на което ще бъде прието 

решение за избор на членовете на СД и определяне на броя на членовете на 

СД. В съответствие с изискванията на закона мандат на членовете на 

първия СД е три години; 

7. не се предвижда издаване на акции, които подлежат на обратно 

изкупуване; 

8.начина на разпределение на печалбата – с решение на ОСА и при 

спазване на изискванията на закона относно заделяне на провизии, 

резерви, покриване на загуби от предходни години и др.; 

9.начина на свикване на общото събрание – с обява в ТР; 

10.не се предвиждат други условия във връзка с учредяването, 

съществуването и прекратяването на дружеството. 

11.приема Устав на „СТАДИОН СПАРТАК“ АД 

Имуществото, което преминава към „СТАДИОН СПАРТАК“ АД се 

определя по баланса към 31.12.2017 г. и е както следва: 

а) Недвижими имоти: 

1/Поземлен имот с идентификатор № 10135.2556.350 /десет хиляди 

сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, точка, 

триста и петдесет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Варна, Община Варна, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-

92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-

03-341/26.03.2010 г. на Началник на СГКК – Варна, с адрес на имота по 

скица: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ян Палах“ № 0, с площ по скица – 41557 

кв.м., а по документ за собственост с площ от 41668 кв.м., с трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 

спортно игрище, стар идентификатор – 10135.2556.17, 10135.2556.16, 



10135.2556.15, 10135.2556.14, 10135.2556.13, номер по предходен план: 

кв.997а, УПИ III, ведно с изградените в имота съоръжения: 

- Стадион „Спартак“, състоящ се от игрище, лекоатлетическа писта и 

трибуни; 

- Спортна площадка – игрище с площ 1030 кв.м; 

- Тренировъчно игрище; 

- Две мини игрища за футбол; 

- Шест тенис – корта; 

- Защитен балон за тенис –кортовете 

Документ за собственост: съдебно решение № 8250/16.11.2006 г., 

постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, вписано в Служба по 

вписванията под № 32, том XIII, рег. № 20842/20.07.2007 г.; 

2/ Сграда-спортна зала, съставляваща имот с идентификатор № 

10135.2556.350.1 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди 

петстотин петдесет и шест, точка, триста и петдесет, точка едно/ по 

кадастрална карта и кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, 

Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на 

АГКК, с адрес на сградата по схема: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ян Палах“ № 

0, с площ по схема – 704 кв.м., а по документ за собственост с площ от 705 

кв.м., брой етажи: 1 (един), с предназначение – спортна сграда, стар 

идентификатор10135.2556.19.6, изградена в Поземлен имот с 

идентификатор № 10135.2556.350. Документ за собственост: съдебно 

решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на 

ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 

20842/20.07.2007 г.; 

3/ Сграда, съставляваща имот с идентификатор № 10135.2556.350.17 

/десет хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и 

шест, точка, триста и петдесет, точка, седемдесет/ по кадастрална карта и 

кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, 

одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно 

изменение със заповед: КД-18-7131/08.09.2016 г. на Началник на СГКК – 

Варна, с адрес на сградата по схема: гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Прилеп“, с 

площ 376 кв.м., брой етажи: 1 (един), с предназначение – сграда със 

смесено предназначение, стар идентификатор – 10135.2556.350.14, 

10135.2556.350.13 и 10135.2556.350.12, номер по предходен план – няма; 

изградена в Поземлен имот с идентификатор № 10135.2556.350. Документ 

за собственост: съдебно решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. 

№ 4569/2006 г. на ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, 

том XIII, рег. № 20842/20.07.2007 г. и Удостоверение за търпимост № 

106/13.07.2016 г., издадено от Район „Приморски“ – Община Варна; 

4/ Поземлен имот с идентификатор № 10135.2556.349 / десет 

хиляди сто тридесет и пет, точка, две хиляди петстотин петдесет и шест, 

точка, триста четиридесет и девет/, по кадастрална карта и кадастралните 



регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, одобрени със 

Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със 

заповед: КД-14-03-341/26.03.2010 г. на Началник на СГКК – Варна, 

находящ се в гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Ян Палах“ № 0, с площ по скица 

3917 кв.м., а по документ за собственост: 3920 кв.м., с трайно 

предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: 

за паркинг, номер по предходен план: 312, кв.997а, парцел V, стар 

идентификатор: 10135.2556.18. Документ за собственост: съдебно решение 

№ 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, 

вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 

20842/20.07.2007 г.  

 

б) Задължения: 

От задълженията на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО КЪМ 

31.12.2017 г. към „СТАДИОН СПАРТАК“ АД преминават следните: 
 

 

№ по 

ред 

 

 

Име на контрагента 

 

 

Задължения 

в лв. общо 

Сума на 

задължението в 

лева, което 

преминава към 

„СТАДИОН 

СПАРТАК“ АД 

1 Инжстройинженеринг ЕООД по фактури  368 597.17 0 

2 Инжстройинженеринг ЕООД по заеми 346 830.66 0 

3 Търговска Банка Д – инвестиционен кредит за 

покупка на балон за тенискортове 

107 056.00 107 056.00 

4 Трансстрой Варна АД по фактури 5 540.54 5 540.54 

5 Трансстрой Варна АД по заеми  82 941.17 0 

6 Е-Арх ООД – за проектиране на жилищна сграда 56 491.20  

7 Глобал Проджект Консулт ООД – технически 

надзор на жилищна сграда 

10 700.00 0 

8 Внесени депозити от наематели за обекти на 

територията на с-н Спартак, дължими за връщане 

при прекратяване на договорите за наем  

3 960.00 0 

 Общо задължения  982 116.74 112 596.54 

Към „СТАДИОН СПАРТАК“ АД преминава и задължението от 

107 056.00 лв., представляващо остатък по договора за банков кредит, 

описано подробно в чл. 8, ал. 3 от настоящия план, като това дружество се 

съгласява да замести в дълг солидарните длъжници по договора за банков 

кредит „Инжстройиженеринг“ ЕООД  и „ Инжстрой холдинг“ АД. 

 

в) Вземания:  

От вземанията на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО КЪМ 

31.12.2017 г. към „СТАДИОН СПАРТАК“ АД преминават следните:  
 

№ по 

ред 

 

Име на контрагента 

 

Сума на 

вземането в 

лева 

Сума на 

вземането в лева 

за „СТАДИОН 

СПАРТАК“ АД 

1 ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБЕН СПОР С ОБЩИНА 1 400 761.85 0 



ВАРНА  

2 СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 

1918 – заем,лихви, ЕИК175748184 

85 564.02 85 564.02 

3 СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 

1918 – по фактури за наем на стадион Спартак 

ЕИК175748184 

10 665.50 10 665.50 

4 СДРУЖЕНИЕ БК АКАДЕМИК ВАРНА 7 545.60 7 545.60 

5 Овергаз Мрежи АД – платен депозит за 

включване към газопреносна мрежа 

1 251.96 1 251.96 

6 Инжстройинженеринг ЕООД  21 347.94 0 

7 ГИАР ООД 612.81 0 

8 ВЕНИ КИНД ЕООД  908.77 0 

9 ТУНЕЛЛАЙТ СП ЕООД  644.39 0 

10 Сдружение Спартак Варна 648.86 0 

11 ВИП СЕКЮРИТИ ООД 250.00 0 

 Общо вземания  1 530 201.70 103 775.12 

 

Проект за решение: Приема решение за учредяване на „СТАДИОН 

СПАРТАК“ АД в съответствие с изискванията на закона, както и уреждане 

на членствените правоотношения между съдружниците и акционерите на 

дружеството, участващи в преобразуването съгласно предложението в 

точка 5 от поканата. 

 

6. Взема решение за учредяване на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС 

„СПАРТАК““ АД: 

1.фирма „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК““ АД, която 

преминава от преобразуващото се дружество върху новоучредено в 

резултат на преобразуваното дружество. 

2.седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Варна, ул. 

„Селиолу“ № 39; 

3.предмета на дейност: организиране и провеждане на спортни 

събития и мероприятия, изграждане, поддържане и експлоатация на 

спортни площадки, стадиони, басейни и други съоръжения за спортни и 

културни цели; рекламни, информационни, програмни, импресарски 

услуги; външно икономическа дейност, организиране и провеждане на 

музикално-артистична дейност; организиране на екскурзии в страната и 

чужбина; предоставяне на транспортни, информационни, комунално-

битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други допълнителни 

услуги; строителни и строително-ремонтни и проектантски услуги; 

покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или 

отдаване под наем; посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и 

отдаване под наем на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи 

с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; 

търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни 

и превозни сделки и услуги; отдаване под наем на активи на дружеството; 

участие и управление в инвестиционни проекти.; 



4.размерът на капитала, съответстваща на чистата стойност на 

имуществото при преобразуването се определя след окончателното 

изготвяне на баланса към 31.12.2017 г. – 3 624 361 лв.; 

5.капиталът е разпределен в 3 624 361 броя поименни акции от по 1 

лев всяка, които могат да се прехвърлят само между акционерите.; 

6.органите на дружеството, техния мандат и броя на членовете им: 

Дружеството ще се управлява и представлява от Съвет на 

директорите, който ще се състои от членовете на СД на преобразуващото 

се дружество до провеждане на следващото ОСА, на което ще бъде прието 

решение за избор на членове на СД и определяне на броя на членовете на 

СД. В съответствие с изискванията на закона мандата на членовете на 

първия СД е три години; 

7.не се предвижда  издаване на акции, които подлежат на обратно 

изкупуване; 

8.начина на разпределение на печалбата – с решение на ОСА и при 

спазване на изискванията на закона относно заделяне на провизии, 

резерви, покриване на загуби от предходни години и др.; 

9.начина на свикване на общото събрание – с обява в ТР; 

10.не се предвиждат други условия във връзка с учредяването, 

съществуването и прекратяването на дружеството. 

11.приемане на Устава на „СПОРТЕН КОМПЛЕКС 

„СПАРТАК““ АД. 

Имуществото, което преминава към „СПОРТЕН КОМПЛЕКС 

„СПАРТАК““ АД, се определя по баланса към 31.12.2017 г. и е както 

следва: 

 

а) Недвижими имоти: 

1/Поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.1434 /десет 

хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и единадесет, 

точка хиляда четиристотин тридесет и четири/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, 

одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, последно 

изменение със заповед КД-14-03-3297/17.12.2013 г. на Началника на СГКК 

– Варна, с адрес на имота по скица: гр. Варна, п.к. 9000, ж.к. „Възраждане“, 

с площ по скица 2 501 кв.м., а по документ за собственост с площ от 2 502 

кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 

трайно ползване: високо застрояване (над 15м), стар идентификатор 

10135.3511.492, номер по предходен план: квартал 1, парцел III, при съседи 

по скица – поземлени имоти с идентификатори, както следва: 

10135.3511.1437, 10135.3511.1438, 10135.3511.1436, 10135.3511.201, 

1035.3511.1435, 10135.3511.200; Документ за собственост: съдебно 

решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на 

ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 



20842/20.07.2007 г. и КНА № 140/2008 г. на нотариус М. Динчев с рег. № 

529, вписан в служба по вписванията под Акт № 117, том XXIX, рег. № 

9799, дело №7297/15.04.2008 г. 

 

2/Поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.1435 /десет 

хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и единадесет, 

точка хиляда четиристотин тридесет и пет/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, 

одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, последно 

изменение със заповед КД-14-03-3297/17.12.2013 г. на Началника на СГКК 

– Варна, с адрес на имота по скица: гр. Варна, п.к. 9000, ж.к. „Възраждане“, 

с площ от 808 кв.м., с трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15м), 

стар идентификатор 10135.3511.492, номер по предходен план: квартал 1, 

парцел IV, при съседи по скица – поземлени имоти с идентификатори, 

както следва: 10135.3511.1434, 10135.3511.1436, 10135.3511.201,  

10135.3511.200; Документ за собственост: съдебно решение № 

8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, 

вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 

20842/20.07.2007 г. и КНА № 139/2008 г. на нотариус М. Динчев с рег. № 

529, вписан в служба по вписванията под Акт № 120, том XXIX, рег. № 

9802, дело №7300/15.04.2008 г. 

 

3/Поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.1436 /десет 

хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и единадесет, 

точка, хиляда четиристотин тридесет и шест/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, 

одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, последно 

изменение със заповед КД-14-03-3297/17.12.2013 г. на Началник на СГКК 

– Варна, с адрес на имота по скица: гр. Варна, п.к. 9000, ж.к. „Възраждане“, 

с площ от 915 кв.м., с трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15м), 

стар идентификатор 10135.3511.492, номер по предходен план: квартал 1, 

парцел V, при съседи по скица – поземлени имоти с идентификатори, 

както следва: 10135.3511.1437, 10135.3511.1438, 10135.3511.1441,  

10135.3511.201, 10135.3511.1435, 10135.3511.1434. Документ за 

собственост: съдебно решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. 

№ 4569/2006 г. на ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, 

том XIII, рег. № 20842/20.07.2007 г. и КНА № 138/2008 г. на нотариус М. 

Динчев с рег. № 529, вписан в Служба по вписванията под Акт № 127, том 

XXIX, рег. № 9814, дело №7310/15.04.2008 г. 

 



4/Поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.1437 /десет 

хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и единадесет, 

точка, хиляда четиристотин тридесет и седем/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, 

одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, последно 

изменение със заповед КД-14-03-3297/17.12.2013 г. на Началник на СГКК 

– Варна, с адрес на имота по скица: гр. Варна, п.к. 9000, ж.к. „Възраждане“, 

с площ от 938 кв.м., с трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15м), 

стар идентификатор 10135.3511.492, номер по предходен план: квартал 1, 

парцел VII, при съседи по скица – поземлени имоти с идентификатори, 

както следва: 10135.3511.1438, 10135.3511.1436, 10135.3511.1434,  

10135.3511.200. Документ за собственост: съдебно решение № 

8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на ВОС/ФО, 

вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 

20842/20.07.2007 г. и КНА № 136/2008 г. на нотариус М. Динчев с рег. № 

529, вписан в Служба по вписванията под Акт № 160, том XXIX, рег. № 

9858, дело №7349/15.04.2008 г. 

 

5/Поземлен имот с идентификатор № 10135.3511.1438 /десет 

хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди петстотин и единадесет, 

точка, хиляда четиристотин тридесет и осем/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област Варна, 

одобрени със Заповед РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, последно 

изменение със заповед КД-14-03-3297/17.12.2013 г. на Началник на СГКК 

– Варна, с адрес на имота по скица: гр. Варна, п.к. 9000, ж.к. „Възраждане“, 

с площ от 702 кв.м., с трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15м), 

стар идентификатор 10135.3511.492, номер по предходен план: квартал 1, 

парцел VI, при съседи по скица – поземлени имоти с идентификатори, 

както следва: 10135.3511.1441, 10135.3511.1436, 10135.3511.200,  

10135.3511.1434, 10135.3511.1437 . Документ за собственост: съдебно 

решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. на 

ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 

20842/20.07.2007 г. и КНА № 137/2008 г. на нотариус М. Динчев с рег. № 

529, вписан в Служба по вписванията под Акт № 100, том XXIX, рег. № 

9771, дело №7274/15.04.2008 г. 

 

6/Поземлен имот с идентификатор № 10135.1030.377 /десет 

хиляди сто тридесет и пет, точка, хиляда и тридесет, точка, триста 

седемдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

град Варна, Община Варна, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-

32/26.04.2011 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед № 18-



893/02.02.2016 г. на Началник на СГКК – Варна, с адрес на имота по скица: 

гр. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. „8-ми март“, целият с площ от 2587 

кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на 

трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: 

10135.1030.12, 10135.1030.16, 10135.1030.18, 10135.1030.15, 10135.1030.19, 

10135.1030.8, 10135.1030.14, 10135.1030.17, 10135.1030.11, 10135.1030.13, 

номер по предходен план: квартал 560, парцел III, при съседи по скица – 

поземлени имоти с идентификатори както следва: 10135.1030.5, 

10135.1030.21, 10135.1030.22, 10135.1030.378, 10135.1030.369. Документ за 

собственост: съдебно решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. 

№ 4569/2006 г. на ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, 

том XIII, рег. № 20842/20.07.2007 г. и КНА № 132/2017 г. на нотариус М. 

Динчев с рег. № 529, вписан в Служба по вписванията под Акт № 156, том 

LXXI, рег. № 29408, дело №15378/27.10.2017 г. 

 

7/ 2472 кв.м. ид.части от Поземлен имот с идентификатор 

10135.3516.186 /десет хиляди сто тридесет и пет, точка, три хиляди 

петстотин и шестнадесет, точка, сто осемдесет и шест/ по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на град Варна, Община Варна, Област 

Варна, одобрени със Заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, 

последно изменение със Заповед № 18-8498/26.10.2016 г. на Началник на 

СГКК – Варна, с адрес на имота по скица: гр. Варна, п.к. 9000, ул. 

„Струга“, целият с площ от 2451 кв. м., с трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, с начин на трайно ползуване: за друг 

обществен обект, комплекс, стар идентификатор: 10135.3516.103, 

10135.3516.89, 10135.3516.87, 10135.3516.86, 10135.3516.85, 10135.3516.84, 

10135.3516.83, 10135.3516.88, номер по предходен план: квартал 2, парцел 

II, при съседи по скица – поземлени имоти с идентификатори, както 

следва: 10135.3516.103, 10135.3516.89, 10135.3516.87, 10135.3516.85, 

10135.3516.86, 10135.3516.84, 10135.3516.83. Документ за собственост: 

съдебно решение № 8250/16.11.2006 г., постановено по ф.д. № 4569/2006 г. 

на ВОС/ФО, вписано в Служба по вписванията под № 32, том XIII, рег. № 

20842/20.07.2007 г.  

 

б) Задължения: 

От задълженията на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО към 

31.12.2017 г. към „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК““ АД преминават 

следните: 
 

 

№ по 

ред 

 

 

Име на контрагента 

 

 

Задължения 

в лв. общо 

Сума на 

задължението в 

лева, което 

преминава към 

„СПОРТЕН 

КОМПЛЕКС 



„СПАРТАК““ АД 

1 Инжстройинженеринг ЕООД по фактури  368 597.17 368 597.17 

2 Инжстройинженеринг ЕООД по заеми 346 830.66 346 830.66 

3 Търговска Банка Д – инвестиционен кредит за 

покупка на балон за тенискортове 

107 056.00 0 

4 Трансстрой Варна АД по фактури 5 540.54 0 

5 Трансстрой Варна АД по заеми  82 941.17 82 941.17 

6 Е-Арх ООД – за проектиране на жилищна сграда 56 491.20 56 491.20 

7 Глобал Проджект Консулт ООД – технически 

надзор на жилищна сграда 

17 100.00 17 100.00 

8 Внесени депозити от наематели за обекти на 

територията на с-н Спартак, дължими за връщане 

при прекратяване на договорите за наем  

3 960.00 3 960.00 

 Общо задължения  932 025.54 875 920.20 

 

в) Вземания:  

От вземанията на ПРЕОБРАЗУВАЩОТО СЕ ДРУЖЕСТВО към 

31.12.2017 г. към „СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК““ АД преминават 

следните:  
 

№ по 

ред 

 

Име на контрагента 

 

Сума на 

вземането в 

лева 

Сума на 

вземането в лева 

за „СПОРТЕН 

КОМПЛЕКС 

„СПАРТАК““ АД 

1 ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБЕН СПОР С ОБЩИНА 

ВАРНА  

1 400 761.85 1 400 761.85 

2 СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 

1918 – заем,лихви, ЕИК175748184 

85 564.02 0 

3 СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 

1918 – по фактури за наем на стадион Спартак 

ЕИК175748184 

10 665.50 0 

4 СДРУЖЕНИЕ БК АКАДЕМИК ВАРНА 7 545.60 0 

5 Овергаз Мрежи АД – платен депозит за 

включване към газопреносна мрежа 

1 251.96 0 

6 Инжстройинженеринг ЕООД  21 347.94 21 347.94 

7 ГИАР ООД 612.81 612.81 

8 ВЕНИ КИНД ЕООД  908.77 908.77 

9 ТУНЕЛЛАЙТ СП ЕООД  644.39 644.39 

10 Сдружение Спартак Варна 648.86 648.86 

11 ВИП СЕКЮРИТИ ООД 250.00 250.00 

 Общо вземания  1 530 201.70 1 403 826.68 

 

Проект за решение: Приема решение за учредяване на „СПОРТЕН 

КОМПЛЕКС „СПАРТАК““ АД в съответствие с изискванията на закона, 

както и уреждане на членствените правоотношения между съдружниците и 

акционерите на дружеството, участващи в преобразуването съгласно 

предложението в точка 6 от поканата.- Да участва в разискванията по 

тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 

община Варна.  



1204-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 

решава след участието си в Общо събрание на акционерите на 

„СПОРТЕН КОМПЛЕКС „СПАРТАК““ АД, представителят на община 

Варна, общинският съветник Мартин Петров Андонов, на следващото 

заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите 

решения на Общото събрание, за сведение. 

 

 

 

 

 

 

1205-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 

198е от Закона за водите, и във връзка с писмо с № 

РД18004155ВН/22.02.2018 г. от Областен управител на област с 

административен център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава, 

при невъзможност на кмета на община Варна да присъства, представителя 

на община Варна – общинския съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, да 

участва в Общото събрание на „Асоциация по В и К” на обособената 

територия обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, 

Варна, което ще се проведе на 03 април 2018 г. от 13,00 часа, в 

заседателната зала на Областна администрация Варна, и да гласува по 

посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има следните 

правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 

бюджета за 2018 г. на Асоциация по В и К на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна“ - Да 

участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-

добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 

отчета по бюджета за 2017 г. на Асоциация по В и К на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, 

Варна“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед 

най-добрата защита интересите на община Варна.  

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 

отчета за дейността за 2017 г. на Асоциация по В и К на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, 

Варна“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед 

най-добрата защита интересите на община Варна.  

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разглеждане, обсъждане и 

изразяване на становище относно инвестиционната програма на 



„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, Варна за 2018 г.“ - Да 

участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-

добрата защита интересите на община Варна.  

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други“ - Да участва в 

разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 

интересите на община Варна.  

1205-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 

решава след участието си в Общото събрание на „Асоциация по В и К” на 

обособената територия обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация – 

Варна“ ООД, Варна, представителят на община Варна общинският 

съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, на следващото заседание на Общински 

съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на Общото 

събрание, за сведение. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 

  

 

     



Препис-извлечение! 

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

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 28 

от заседание, проведено на 21.03.2018 г. 

по точка  тринадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Избор и упълномощаване на представител на Община 

Варна да участва в Общо събрание на съдружниците на „ВЕСТНИК 

НАРОДНО ДЕЛО” ООД, насрочено на 23.03.2018 г. 

 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

       

 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1206-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона 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, Общински съвет – Варна 

определя за мандат 2015 – 2019 г., общинският съветник Борислав 

Пламенов Нанков за свой представител в Общото събрание на 

съдружниците на „ВЕСТНИК НАРОДНО ДЕЛО“ ООД, ЕИК 813103271, 

със седалище гр.Варна и адрес на управление: гр.Варна, ул.“Братя 

Миладинови“ № 68. 

 

 

 

 

1207-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона 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, и във връзка Покана рег.№ 

РД18004993ВН/09.03.2018 г. от  Управителя на „ВЕСТНИК НАРОДНО 

ДЕЛО“ ООД, Общински съвет – Варна упълномощава представителя на 

съдружника община Варна – общинският съветник Борислав Пламенов 

Нанков, да участва в Общо събрание на съдружниците на „ВЕСТНИК 



НАРОДНО ДЕЛО” ООД, което ще се проведе на 23.03.2018 г. от 10.00 

часа, в адреса на управление на дружеството в гр.Варна, ул.“Братя 

Миладинови“ № 68, и да гласува по посочените в предварително обявения 

дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на годишния 

финансов отчет и счетоводен баланс на дружеството за 2017 г., които да 

бъдат публикувани от управителя в законоустановените срокове.“; Проект 

за решение: „Общото събрание на съдружниците приема годишния 

финансов отчет и счетоводен баланс на дружеството за 2017 г.“ – Да 

участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-

добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разпределение и покриване на 

реализираната загуба през 2017 г.“; Проект за решение: „Общото събрание 

на съдружниците  решава реализираната загуба през 2017 г. да се формира 

като непокрита загуба от минали години.“ – Да участва в разискванията 

по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита интересите на 

община Варна. 

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност 

на управителя Златка Купенова Дончева.“; Проект за решение: „Общото 

събрание на съдружниците освобождава от отговорност управителя Златка 

Купенова Дончева за дейността й като управител на дружеството.“ – Да 

участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-

добрата защита интересите на община Варна. 

1207-13-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински 

съвет – Варна решава след участието си в Общото събрание на 

съдружниците на  „ВЕСТНИК НАРОДНО ДЕЛО“ ООД, представителят 

на съдружника община Варна общинският съветник Борислав Пламенов 

Нанков, 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 

№ 28 

от заседание, проведено на 21.03.2018 г. 

по точка  четиринадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Правила за работа на Съвета на 

директорите на „Индустриално – технологичен парк Варна“ ЕАД. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1208-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 244, ал. 2 от Търговския 

закон, чл. 32, ал. 3 от Устава на  „Индустриално – технологичен парк 

Варна“ ЕАД, чл. 5 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 

собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските 

дружества и във връзка с писмо от Надежда Йотова Добрева – 

Изпълнителен директор и Живко Калев – Председател на Съвета на 

директорите на „Индустриално – технологичен парк Варна“ ЕАД с рег. № 

ОС18000129ВН/15.02.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява Правила 

за работа на Съвета на директорите на „Индустриално – технологичен 

парк Варна“ ЕАД, 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 

№ 28 

от заседание, проведено на 21.03.2018 г. 

по точка  петнадесета от дневния ред 
 

 

ОТНОСНО: Освобождаване и избор на членове на управителни, 

контролни органи и представители на община Варна в общото събрание на 

търговските дружества, собственост на община Варна. 

 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

 

 

 

Общински съвет – Варна 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 

№ 28 

от заседание, проведено на 21.03.2018 г. 

по точка  шестнадесета от дневния ред 
 

 

 

ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК  към Общински 

съвет – Варна. 

 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

       

 

 

Общински съвет – Варна 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 

№ 28 

от заседание, проведено на 21.03.2018 г. 

по точка  седемнадесета от дневния ред 
 

 

 

ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 

 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

     

 

 

Общински съвет – Варна няма решения. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

                          В А Р Н А  

 

ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 


