Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка първа от дневния ред
ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Атанасов, заявка за изказване? Питане имате, предполагам.
Да, заповядайте. Преди да изчета точката постъпи и затова питам да не е
нещо по друг въпрос. След това Григор Григоров, след това Петър Липчев,
Костадин Костадинов и Христо Боев до момента. Заповядайте.
Христо АТАНАСОВ
Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместниккмет, уважаеми колеги, чува ли се сега? Така чува ли се? Питането ми е
следното, т.като доста се коментира казуса с Морска гара, затова искам да
запитам следното. С едно решение 1837-11(протокол 36) от 2014 г., което е
по предложение, без да изчитам номера на кмета на община Варна,
постъпило е искане за управление на част от два имота, които са на
територията на пристанището. В следствие на това, решението е
положително на Общинския съвет, като част от едно от ПИ-тата, точно
попада в пристанище-север, и на базата, на което ми е питането, има ли
такъв последваш договор, защото той може да бъде подписан само след
решение на МС, т.е. ако няма такъв, влизаме в една друга хипотеза и
хипотезата е следната: по отношение специално на управлението и
разпореждането на територията на пристанище Варна. Законът за морските
пространства и вътрешните водни пътища и пристанищата на РБ след
изменението придобива едно съдържание, в чл.112р – на територията на
пристанищата за обществен транспорт и на пристанищата по чл.107 и 109
може да се поставят, в т.2 – преместваеми, увеселителни обекти,
преместваеми обекти на търговски и други обслужващи дейности, както и
рекламни и комуникационни такива. В чл.112с е описано, ал.1 – заявление
за разрешение поставянето на обекти по чл.112р, ал.1 могат да подават…
и в т.1 е описано – собственика на пристанище или пристанищния
терминал. В ал.2 разрешението за поставянето на обекти по чл.112р ал.1,
както и за временните връзки за тях се дават от капитана на пристанището

за обектите по чл.112р, ал.1, т.1 и в т.2 министъра на транспорта и
информационните технологии и съобщенията или от оправомощено от
него лице за обектите по 112р, ал.1, т.2, т.е. точно за тези преместваеми
увеселителни обекти. Така….. в ал.3 – случаите по ал.1, т.2 към искането за
издаване на разрешителното за поставяните обекти по чл.112р, ал….. се
предава писмено съгласие на собственика на пристанището, съответно на
терминала. Условията и реда за подаване на разрешителни поставяне,
както и изискванията, на които трябва да отговаря обекта по 112р, ал.1 се
уреждат с наредба на министъра на транспорта и информационните
технологии и съобщенията. В ал.6 отказа за издаване на такова
разрешително е от собственика на пристанището, съответно на терминала
и отдолу са описани точките без да влизаме в подробности. Като
премахването на същите са в чл.112т, където допълнително са описани кой
и какво може да бъде премахнато и по каква процедура в алинеите от втора
до четвърта, за да не ви изчитам всичките. Така че, законодателят /за
съжаление или за добро/, е отнел правото на местната администрация в
случая тя да извършва процедурите по и в територията на пристанището и
ако такъв договор няма за това искане, което прочетох от 2014 г., то тогава
Община Варна няма касателство по отношение на обектите в територията
на пристанище Варна. Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Следваща заявка за питане. Господин Григоров,
заповядайте. След това господин Липчев. Колеги, да помоля да спазваме
регламентираното време за изказване в рамките на 3 мин.
Григор ГРИГОРОВ
Да. Имам чувството, че моя въпрос частично получи отговор,
господин Атанасов, но така или иначе аз ще го задам. Аз съжалявам, че го
няма господин кмета, но господин Пейчев сигурно ще му предаде. В
началото понеже всички изказвания от страна на опозицията се възприемат
като някакви ПР-акции, искам лично за себе си да ви заявя, че нито
членувам, нито ще членувам в партии и няма да се кандидатирам за кмет,
няма да… за депутат и т.н., т.е. това което казвам е само плод на моето
вътрешно убеждение и на терзанието на моите съграждани. Та към
въпроса. Въпросът ми е свързан с настоящето и бъдещето на зоната за
отдих и развлечение. Тази зона, която господин Атанасов коментира в
района на Морска гара. През последните 3 години зоната от басейна до
морска гара бяха инвестирани, с вкус, много средства и енергия,
реновирана бе цялата пътна инфраструктура, изградиха се осветление,
огради, паркинги, построиха се 3-4 заведения, с една дума зоната придоби
едно европейско излъчване, което веднага бе оценено от варненци. Зоната
се превърна в едно от предпочитаните места за тях и техните семейства. За

съжаление, през последните 3-4 месеца наблюдаваме уплътняване на
свободните пространства с нови, т.нар. преместваеми обекти а-ла
„Слънчев бряг“, които със своята визия бързо преобразиха зоната от мис
„Варна“ в мис „Чае Шукарие“. От друга страна от месец в публичното
пространство се коментира факта, че настоящето и бъдещето на зоната е
отдадено на концесия, в кавички, от отговорни фактори на представители
на бивши групировки СИК и ВИС, които ще определят краткосрочен и
дългосрочен план стандартите и случващото се със зоната. Във връзка с
това искам да задам следните въпроси. Има ли Община Варна визия,
генерален план и времеви график за цялостното изграждане на зоната? Кой
и по какви процедури определя предназначението, естетическия вид и
фирмите, които поставят, т.нар. преместваеми обекти? Има ли сила и
смелост кмета да се противопостави на тази заинтересована група в
намерението й да превърне зоната и респективно град Варна в
целогодишен Слънчев бряг? В заключение искам да кажа, че Община
Варна незабавно трябва да поеме диригентската палка и да организира
широко обществено обсъждане на проекта за изграждане на зоната, което
дългосрочно ще определя облика на нашия град и пътя на неговото
развитие. Убеден съм, че с общи усилия може да предотвратим
превръщането на зоната и Варна в предпочитана целогодишна дестинация
на пияници и наркомани от цяла Европа.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Липчев, заповядайте.
Петър ЛИПЧЕВ
Уважаеми колеги, до вашето знание, всъщност това е едно писмодекларация, което е адресирано до господин кмета на Община Варна, до
председателя на Общинския съвет и до варненската общественост. В
момента това писмо е подписано от 6 общински съветника, аз ще ви го
изчета, след което то може да бъде подписано от и други желаещи и ще
бъде внесено в деловодствата на общината и ще бъде предоставено и на
медиите да се запознае варненската общественост с него. Зачитам: „На
сесия на Общинския съвет – Варна от 21.03.2018 г. бе прочетено писмо с
входящ номер РД18005418ВН/15.03.2018 г. от група служители и
работници на „УСХ“ ЕАД за унизителното отношение на ръководството
към тях, за това че са принуждавани да извършват лични услуги в частния
имот на госпожа Йорданова, координатор на дружеството, както и да
отстраняват повреди по съоръжения, които не са собственост на
общинската фирма, в която те са назначени. Беше обърнато внимание и на
обезпокоителния факт, че въпреки че увеличението с 500 000 лв. на
издръжката от страна на община Варна, дружеството отново е инкасирало
значителни загуби. Това е прецедент в ретроспективен план, поради факта,

че последните 15 години преди настоящото ръководство да поеме
управлението на „УСХ“ ЕАД, дружеството е било винаги на печалба“.
Също така в писмото на служителите се посочва, че и други факти и
обстоятелства, които водят до затрудняване на работния процес……… за
логични управленски решения. За изясняване на гореспоменатите сериозни
проблеми, негативни резултати и съмнения за злоупотреба с публични
средства, това са пари на данъкоплатците, на всички варненци, на сесията
на 21.03. общински съветници консенсусно изразихме намерения да се
създаде работна група, която да провери и да се запознае с
гореспоменатите казуси в „УСХ“ ЕАД. Потвърдително си кимнахме с
председателя. Междувременно ръководството на дружеството, найбезцеремонно отговори с уволнение и съкращение на служителите, които
имаха смелостта да посочат и дадат гласност на гореспоменатите
проблеми. Тези действия на госпожа Георгиева и госпожа Йорданова са
недопустими и водят до задълбочаване на проблемите, а не до тяхното
разрешаване. Искаме да поставим и други въпроси, за които получихме
сведение. Има ли извършени в дружеството проверки от НАП, от
икономическа полиция и др.? Какви са причините и какви са
констатациите от тях? Какъв е смисълът на разходването на общински
средства за СМР дейности в двора на предприятието, след като теренът е
държавна собственост? Между другото една скоба ще отворя, към този
етап това предприятие не се намира на съответния терен. Там в момента се
режат железата и се предават на вторични суровини и то се премества, така
че действително това се извършва в момента, т.е. там няма вече и „УСХ“
предприятие, а там са извършени инвестиции в размер на десетки хиляди
левове до настоящия момент, през настоящата година. Предприети ли са
действия по освобождаването на съответния терен от страна на
Министерството на образованието и преместването на дружеството на
друго място? Може би този въпрос може би вече не е и актуален, явно това
се случва в момента. Закупен ли е служебен автомобил марка мерцедес
лимузина за нуждите на изпълнителния директор на дружеството въпреки
инкасираната загуба? Ние, долуподписаните общински съветници считаме,
че уволнението и съкращаването на работници и служители имащи
смелостта и доблестта да заявят открито гражданската си позиция,
откровено противоречи на добрите европейски и цивилизовани практики
за свобода на словото, по чиито показател България не заема подобаващо
място. Настояваме уволнените и съкратени служители да бъдат
възстановени незабавно на работните си места. Уважаеми колеги,
граждани на Варна, безмълвното подминаване на този проблем ни прави
съучастници в действията на ръководството на „УСХ“ ЕАД, които ние не
приемаме. В този контекст, считаме че е премината границата на
обществената, етичната и професионалната търпимост и настояваме за
оставките на ръководството на дружеството и избор на ново ръководство

на „УСХ“ ЕАД.“ Това е подписано от 6 общински съветника. Тези, които
желаят могат да го подпишат. Когато дойде точката за това и едни други
въпроси, които могат да се поставят. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
… въпреки че нямаше формата на питане, а на декларация. Ще бъде
разпространена декларацията, стига да я предоставите.
Господин Костадинов, заповядайте. След това господин Боев. След
това господин Чапаров.
Костадин КОСТАДИНОВ
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми
съграждани, моите въпроси са няколко. За съжаление кмета го няма… за
съжаление, той и да беше тука той никога не отговаря на въпросите, така
че пък и за да спазим регламента ще бъда съвсем кратък. Въпросите ми се
няколко. Някои от тях… един от тях съм го задавал вече, но т.като така и
не получих отговор ще бъда принуден да го задам и втори път. Първият
въпрос е свързан със състоянието на приключения вече проект за
интегрирана градска мобилност, за интегриран градски транспорт, който
както е добре известно, не приключи според очакванията на всички нас,
разбира се, защото все пак това е един проект, от който ние очаквахме
града да спечели. Оказа се, че всъщност градът изключително много
загуби. Моят въпрос към кмета, който липсва, е кой ще поеме отговорност
за милионите загуби, които понесе общината във връзка с изключително
некадърно изпълнената поръчка за фискалните апарати и устройства,
които в момента висят като паметници в спирките на градския транспорт и
в самите автобуси, които заемат място, развалят се и всъщност, може би до
една, две години най-вероятно ще бъдат и демонтирани, както и за
състоянието на системата, която е за оповестяване на автобусите… въобще
всичко, което е извън купуването на самите автомобилни превозни
средства и всичко, което е извън рехабилитацията на пътната мрежа, която
също не беше направена както трябва, защото в момента вече се правят
ремонти на ремонтите, специално на бул. „Трети март“, така че въпросът,
първият, аз съм го задавал още веднъж, но отговор още не съм получил е
кой ще понесе отговорност за това? Защото става въпрос за милиони,
прахосани милиони, наши милиони, български милиони, варненски
милиони. Вторият въпрос е свързан със състоянието на града след
последния много сериозен дъжд, който вече при нас се превръща в някаква
доста опасна диагноза. Всеки път, когато във Варна вали, ние започваме да
се притесняваме … дали ще го видим в същото състояние, в което сме го
заварили. Видяхме, че нови инфраструктурни съоръжения бяха пометени
от дъжда, стари, които са на по 20-30 години стоят непокътнати, което не
говори добре или за строителите или за поръчителите на тези строежи.

Въпросът е кой ще понесе отговорност и за това? Строителният контрол?
Възложителят от страна на Общината? Кой точно? Защото не е нормално
един дъжд да нагъва асфалта като носна кърпичка и да разтрошава
тротоарите като бисквити. В тази връзка е и следващия въпрос за
състоянието на отводните канализационни мрежи на шахтите. Те не се
почистват от години и това е публична тайна. Има една улица „Димитър
Пешев“ във Варна, която вече 1 година е абсолютно неизползваема. Това е
улицата, която минава под „Явор“ и отива към някогашната „Западна
промишлена зона“, която от една година всъщност не е улица, а 3 м.
дълбоко езеро. Причината за това е, че просто шахтите не са почистени, а
за да не са почистени шахтите отговорността е пряка на Общината и т.като
кметът липсва, следващият въпрос е кой ще понесе отговорност за това, че
някой не си върши работата? Защото и този въпрос за шахтите е задаван и
преди… аз специално съм го задавал преди 4 години, но тогава беше
свързан с кражбата на шахтите и съответно, когато се махнат капаците, те
започват доста по-бързо да се запълват и от там идват и наводненията. То е
… не е кой знае колко сложно. Така или иначе тогава отговор не получих.
Имаше общи приказки някакви, че не зависело, било работа на полицаите
и т.н., щяло да се сътрудничи с тях. Така, проблемът продължава да стои.
Следващ въпрос. Състоянието…
Тодор БАЛАБАНОВ
Извинявам се, че Ви прекъсвам само. Два въпроса в рамките на две
минути.
Костадин КОСТАДИНОВ
Ами два въпроса, ама господин председател във Варна…
Тодор БАЛАБАНОВ
… заповядайте…
Костадин КОСТАДИНОВ
… общинските сесии се свикват на два месеца…
Тодор БАЛАБАНОВ
Заповядайте, не …
Костадин КОСТАДИНОВ
… аз знам, просто… Разбирам забележката, но съгласете се, сесиите
се свикват доста рядко..
Тодор БАЛАБАНОВ
… миналата седмица беше последно…

Костадин КОСТАДИНОВ
… спазваме закона формално - до три месеца, така е. Ние ги
свикваме на два месеца и половина, като не броим извънредните,
естествено.
Тодор БАЛАБАНОВ
Ще седнем, ако искате в почивката, да ги преброим за месеците да ги
преброим...
Костадин КОСТАДИНОВ
Разбира се. С удоволствие
Тодор БАЛАБАНОВ
Да видим колко са.
Костадин КОСТАДИНОВ
Знам, че сте силен по математика ще ги броим. Няма проблем. Нека
да продължим сериозно. Не искам да губим времето, чака ни доста дълъг
дневен ред. Следващият въпрос е свързан със състоянието на последната
българска подводница, която преди близо 10 години, през 2009 г. беше
прехвърлена на Община Варна с идеята да стане музей и беше прехвърлена
на Общината по искане на самата Община. Тук има общински съветници,
които могат да говорят доста повече от мен по темата, защото на практика
те са в основата на вземането на това решение. Тогава то беше
рекламирано от всички - и от Общинския съвет, и от кмета на града, и
естествено от обществеността във Варна. Нищо обаче не се случи след
това, десета година подводницата ръждясва и ако така продължават
нещата, вече започна да се говори, че трябва да бъде върната за старо
желязо, което е, според мен, позорно, а и освен всичко друго е и едно
безотговорно поведение, към един дълготраен материален актив, какъвто
грубо казано представлява последната българска подводница, символ на
някогашния български военноморски флот, който вече съществува…
подводният ни флот вече не съществува, другият нека не го коментираме.
Така, че това е следващият въпрос, т.като има направен план, има разчети,
има сума, има предварително направени проекти и за място включително,
т.е. всичко е направено. И пари има, но решения за действие няма.
Въпросът е кой ще понесе отговорност за това? И т.като кметът липсва,
очевидно и този път няма да получа отговор. Последното нещо, което
искам да питам, е свързано със състоянието на училище „Васил Левски“.
Имаше миналата седмица или по-миналата, вече забравих, среща с
гражданите, на която аз гледах видеа, тогава които бяха пуснати, кметът в
продължение на около 10 пъти повтори „не мога“, „не знам“, „не мога“,
„не знам“. Сега, ако кметът на Варна не може и не знае, аз задавам въпроса

защо е кмет на Варна тогава? При условие, че проблемът с училището е от
миналата година; при условие, че се знае, че е доста сериозен; при условие,
че проблемите започнаха веднага след откриването на училището преди 7
или 8 години, т.е. това не е нещо ново. Само че, нищо не се случи до
момента, в който училището беше затворено и обявено за опасно и ще се
окаже, че и тази учебна година, която на 15-ти септември започва,
учениците няма да бъдат там. В най-добрия случай, както стана ясно и то
пак не е на 100% сигурно, от 1-ви януари следващата година, евентуално.
Това е престъпна безотговорност, колеги. И съжалявам … кмета, пак ще го
повторя, липсва. И да беше тук съмнява ме да можеше да отговори. Той
никога не отговаря на въпросите, но в тази ситуация е наложително да си
зададем следващия въпрос – може ли този кмет да изпълнява функциите на
кмет?
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Костадинов, излизате извън рамките на…
Костадин КОСТАДИНОВ
…и трябва ли…
Тодор БАЛАБАНОВ
…рамките на питания към кмета…
Костадин КОСТАДИНОВ
…разбирам Ви, съгласен съм…
Тодор БАЛАБАНОВ
…и времето Ви изтече много отдавна…
Костадин КОСТАДИНОВ
…това е неуважение към нас, общинските съветници и към
гражданите на града, защото ако тук той не дойде да отговаря на въпроси,
които между другото той е длъжен да отговаря по закон…
Тодор БАЛАБАНОВ
… на част от… по закон е длъжен и има ред как да отговаря на
въпросите.
Костадин КОСТАДИНОВ
…така…
Тодор БАЛАБАНОВ
… правото на избор е предоставено на отговарящата страна…

Костадин КОСТАДИНОВ
… господин Балабанов, Вие не сте кмета на града. Няма нужда да
отговаряте
Тодор БАЛАБАНОВ
… не съм кмет на града…
Костадин КОСТАДИНОВ
…знаем, че сте добър адвокат и няма нужда сега да влизаме в…
Тодор БАЛАБАНОВ
… разяснявам Ви…
Костадин КОСТАДИНОВ
…няма нужда ми ми разяснявате. Законът мисля, че дава указания…
Тодор БАЛАБАНОВ
… не цитирате закона коректно.
Костадин КОСТАДИНОВ
Така, финално искам да кажа следното нещо. Въпросът кой да
управлява един град е въпрос, който всеки един гражданин трябва да си
зададе, този въпрос е на самоуважение. Ако градът се управлява
качествено и добре тези въпроси, които нас ни тормозят и всички останали
няма да ги има. Когато градът не се управлява добре, обаче…
Тодор БАЛАБАНОВ
… господин Костадинов…
Костадин КОСТАДИНОВ
… поема отговорност като си подава оставката…
Тодор БАЛАБАНОВ
… времето Ви изтече. Времето Ви изтече.
Костадин КОСТАДИНОВ
… или както направи предният кмет, примерно.
Тодор БАЛАБАНОВ
… господин Костадинов, правите изказвания, не питания…
Костадин КОСТАДИНОВ
…да, правя изказване. Ами съгласен съм с Вас, че правя изказване…

Тодор БАЛАБАНОВ
…ама имате възможност за изказвания…
Костадин КОСТАДИНОВ
… ако не ме прекъсвате…
Тодор БАЛАБАНОВ
… ама какво да Ви прекъсвам. 10 минути се изказвате.
Костадин КОСТАДИНОВ
… съгласен съм с Вас…
Тодор БАЛАБАНОВ
… в рамките на две…
Костадин КОСТАДИНОВ
… свиквате сесии на три месеца…
Тодор БАЛАБАНОВ
…добре. Дори и да е на три месеца аз Ви дадох повече време да се
изкажете.
Костадин КОСТАДИНОВ
… за което съм Ви благодарен. Аз казах и в самото начало..
Тодор БАЛАБАНОВ
…всички въпроси…
Костадин КОСТАДИНОВ
… Вие сте много либерален и демократичен човек.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви много, ако нямате повече въпроси, нека да спазим
Правилника.
Костадин КОСТАДИНОВ
Аз просто искам да…
Тодор БАЛАБАНОВ
…давам възможност…
Костадин КОСТАДИНОВ
…ако следващият път нямам писмен отговор на тези въпроси…

Тодор БАЛАБАНОВ
… господин Костадинов…
Костадин КОСТАДИНОВ
… всичките…
Тодор БАЛАБАНОВ
… господин Костадинов…
Костадин КОСТАДИНОВ
… ще се наложи вече да действаме по друг начин.
Тодор БАЛАБАНОВ
Преценете как да действате.
Костадин КОСТАДИНОВ
Разбира се,че ще преценим как да действаме.
Тодор БАЛАБАНОВ
Да, да. Разбира се. Господин Боев, заповядайте. В рамките на закона
се надявам, че ще действате. Ето даже и Ви поздравяват.
Христо БОЕВ
Уважаеми господин председател, уважаеми заместник-кметове,
уважаеми колеги съветници, аз ще бъда значително по-кратък. Едното ми
питане го зададе колегата Григоров и го зададе по добър начин. Второто
ми питане е провокирано от сигнали, които идват към мен от наши
съграждани, касаещи обезопасяването на площадки и детски кътове на
територията на район „Одесос“. Преди да поставя питането си си направих
труда да отида да ги проверя на място дали наистина отговарят на това,
което е описано. Наистина става въпрос за две такива площадки. Едната е
на ул. „Гено Петров“ бившия, сегашна „Никола Кънев“ 15 това е срещу
„Зайо Байо“ яслата, а другата на /не се чува/ №8. Действително, опасни са
за всички преминаващи, не само за играещите там деца. Пространството
около двете детски градини е занемарено, тревата е почти до коляното.
Моето питане е дали Общината отговаря за поддържането на тези
пространства или е възложено на някоя фирма и кога ще бъдат предприети
мерки, за да могат да бъдат използвани по предназначение? Благодаря.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Чапаров, заповядайте. След това Марица Гърдева.
Оттегляте ли я? Разбрах.

Божидар ЧАПАРОВ
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз няма да говоря
за пристанището, за разлика от моите колеги, нещо друго искам да кажа.
Във варненската общественост напоследък се коментира много сериозно
една сума от 1,7 млн. лв., която сума, според тези коментари, е била
разходвана за ремонта на Младежкия дом. Става дума за ремонта на
фасадата със светещите букви, един външен асансьор и хидроизолация на
покрива. Всички, които малко разбират от строителство, при себестойност
от 400 евро на квадратен метър, това означава повече от 2 000 кв.м.
разгърната застроена площ изградени от нула до пълното завършване и
актуване на обекта и въвеждане в експлоатация. Въпросът ми е следният
към кмета, който очевидно го няма, може би заместник-кметовете…
действително ли е такава сумата за този ремонт? Кой е изпълнителят и
понеже на всички такива въпроси, когато се касае за разходване на
средства се отговаря, че това са поръчки, които са спуснати от София, няма
как да бъдат коригирани. Допълнение, нали знаете вашите началници от
София… за тези разходвания и как реагират те. Благодаря ви.
Тодор БАЛАБАНОВ
Господин Чапаров, познавате много добре ЗМСМА, не е сериозно да
правите коментари за началници в София и т.н. Знаете много добре как се
разходват средствата от бюджета, кой взема решения да ги разходва и т.н.
ще бъде дадена възможност, да бъде даден отговор, но най-коректно би
било да поискате например КСС. Да. Което ще отговори нали без да се
отклоняваме изобщо от темата. Ако това е темата, разбира се. Благодаря.
Не виждам други желания за питания. Питания в „Дискусия с гражданите“.
Питане, граждани в „Дискусия с гражданите“. В момента няма да дам
думата. Господин Пейчев, желаете ли да дадете отговор или ще се
възползвате от възможността за писмени такива.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Уважаеми господин…
Тодор БАЛАБАНОВ
… момент.
Пейчо ПЕЙЧЕВ
Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,
уважаеми съграждани, отговорите ще бъдат дадени в писмен вид, както е
обичайната практика в съответният срок, съгласно закона, защото бяха
достатъчни разнопосочни, многовекторни и не е необходимо сега да
отделяме толкова много време на всеки въпрос. Естествено всеки съветник
ще получи отговорите и тогава, ако има някакви въпроси заповядайте и

при мен и при колегите, които се ресорни по съответните въпроси ще
бъдат коментирани, разбира се. Успешна сесия.
Тодор БАЛАБАНОВ
Благодаря Ви. Уважаеми колеги…. Госпожо, ще Ви дам кратка
възможност за изказване въпреки, че в момента не е времето…. Предвид
възрастта ви, заповядайте, бъдете кратка, ако обичате.
Мария ТРИФОНОВА
Казвам се Мария Тодорова Трифонова, учителка, пенсионерка. Имам
въпрос…
Тодор БАЛАБАНОВ
Тази табела я видях. Няма нужда да я държите.
Мария ТРИФОНОВА
… до кога ще чакаме да ни къпят по околовръстното шосе?
Тодор БАЛАБАНОВ
… ще Ви дам възможност да изкоментираме тази тема в темата
„дискусия с гражданите“. Много моля…
Мария ТРИФОНОВА
… по тази пътека съм ходила…
Тодор БАЛАБАНОВ
… разбрах Ви, в „Дискусия с гражданите“ ще обсъдим много
подробно въпроса, в случай че желаете. Ама много моля, има ред, който
следва да се спазва.
Мария ТРИФОНОВА
… питам…
Тодор БАЛАБАНОВ
… уважаеми…
Мария ТРИФОНОВА
… 50 години вървим по тази пътека с …
Тодор БАЛАБАНОВ
… госпожо…

Мария ТРИФОНОВА
… с моя съпруг…
…разбрах Ви. Ще Ви дам възможност, казах в точката дискусия с
гражданите ще обсъдим въпроса. Преминаваме към точка втора от дневния
ред. Предложения за решения от ПК „Собственост и стопанство“. Госпожо
Боева, заповядайте. Моля да запазите тишина. Ще има възможност за
питания. Многократно съм го казвал. Не нарушавайте реда в залата. Много
моля. Ама не влизайте в диалогов режим с мен. Има ред в тази зала.
Мария ТРИФОНОВА
… 50 години вървим по тази пътека и изведнъж…
Тодор БАЛАБАНОВ
… ще обсъдим въпроса. Ще обсъдим въпроса с пътеката. Разбрах Ви.
Госпожо Боева, заповядайте. Ще Ви бъде предоставена възможност. За
последен път казвам в дискусия с гражданите, ако не сте ме чула.
Благодаря. В дискусията… ще питате. Ама ще питате. Аз не Ви
ограничавам да питате. Питанията са право по закон на съветниците в този
ред на мисли е точката. Благодаря Ви. Заповядайте госпожо Боева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка втора от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Собственост и стопанство“ относно:
(1) – приемане на годишния финансов отчет, баланс и отчет за
приходи и разходи за 2017 г., освобождаване от отговорност на
управители, членове на съвети на директори и контрольори за 2017 г. и
избиране на одитори за 2018 г. на:
1. „Диагностично – консултативен център 1 „Света Клементина”
– Варна” ЕООД.
1.1. „Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски –
Аспарухово - Варна” ЕООД.
1.2. „Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД.
1.3. „Диагностично - консултативен център 4 - Варна” ЕООД.
1.4. „Диагностично - консултативен център V Света Екатерина“
- Варна” ЕООД.
1.5. „Диагностично - консултативен център “Чайка”” ЕООД.
1.6. „Дентален център І Варна” ЕООД.
1.7. „Специализирана болница за активно лечение на
онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна”
ЕООД.
1.8. „Специализирана болница по очни болести за активно
лечение – Варна” ЕООД.
1.9. „Медицински център за рехабилитация и спортна
медицина 1 – Варна” ЕООД.
1.10. „Специализирана болница по акушерство и гинекология за
активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД.
1.11. „Жилфонд“ ЕООД.
1.12. „Пазари” ЕАД.
1.13. „Градски транспорт” ЕАД.
1.14. „Ученическо и столово хранене” ЕАД.
1.15. “Обреди” ЕООД – Варна.
1.16. „Дворец на културата и спорта” ЕАД.
1.17. „Индустриално – технологичен парк Варна“ ЕАД.

1.18. „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД.
(2) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти-частна
общинска собственост, находящи се в:
- гр. Варна, со „Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор
10135.5403.195.
- гр. Варна, ул. „Гоце Делчев“ № 61.
- гр. Варна, Западна промишлена зона, представляващ ПИ с
идентификатор 10135.4510.574.
- гр. Варна, Западна промишлена зона, представляващ ПИ с
идентификатор 10135.4510.575.
- гр. Варна, ул. „Павел Милюков“ № 3.
- гр. Варна, ул. „Григор Пърличев“ № 11.
- община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VI.
- община Варна, с. Тополи, представляващ ПИ с идентификатор
72709.501.805.
- община Варна, с. Тополи, представляващ ПИ с идентификатор
72709.501.806.
(3) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост през 2018г.”, одобряване на пазарна
оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг за
продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в
община Варна с. Тополи, ул. „Стоян Купенов“ № 2А.
(4) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
прекратяване на съсобственост върху имоти, находящи се в:
- гр. Варна, со „Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор
10135.5403.5502;
- гр. Варна, со „Боровец-юг“, представляващ ПИ с идентификатор
10135.5404.4763.
- гр. Варна, со „Кочмар“, представляващ част от ПИ с
идентификатор 10135.3523.249;
- гр. Варна, ул. „Тихомир“ № 42.
- гр. Варна, м „Коджа тепе“, представляващ идеални части от ПИ с
идентификатор 10135.2051.46.
- гр. Варна, ул. „Киро Радев“ 5 – 5А.
(5) – 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 имоти, находящи се в:
- гр. Варна, ул. „Мара Гидик“ № 2;
- гр. Варна, со „Зеленика“, представляващ ПИ с идентификатор
10135.5545.520;

- гр. Варна, кв. „Св.Никола“ № 501, ПИ с идентификатор
10135.2563.1919;
- гр. Варна, со „Сотира“, ПИ с идентификатор 10135.2508.1530;
- гр. Варна, жк „Възраждане“, ПИ с идентификатори
10135.3511.1528, 10135.3511.1529 и 10135.3511.1417.
(6) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за
продажба на имоти на собственици на законно построени сгради,
находящи се в:
- гр. Варна, ул. „Кокиче“ № 7.
- гр. Варна, ул. „Кичево“ № 9.
- гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 34, в полза на Дария Славчева
Атанасова.
- гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 34, в полза на Павлин Иванов
Николов.
(7) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост през 2018г.“, одобряване на пазарна
оценка и вземане на решение за продажба на имоти на собственици на
законно построени сгради, находящи се в:
- община Варна, с. Тополи, ул. „Райко Панчелиев“ № 5;
- община Варна, с. Тополи, ул. „Овчага“ № 38.
- гр. Варна, „Вилна зона“, ул. „4-та“ № 24.
(8) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост през 2018 г.”, вземане на решение за
учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот, находящ се
гр.Варна, жк „Чайка“ до бл. 27 в полза на Сдружение с нестопанска цел
„Агенция за социално подпомагане - Вижън“ и имот, находящ се в гр.
Варна, жк „Владислав Варненчик“ бл. 406, вх. 23, ет. 2, ап. 8 в полза на
Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за психосоциална защита
„Адаптация““.
(9) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане
с имоти - общинска собственост през 2018 г.”, даване на съгласие за
разкриване пенсионерски клуб в недвижим имот, находящ се в гр. Варна,
ул. „Генерал Столетов“ вх. 65 и вземане на решение за учредяване на
безвъзмездно право на ползване върху имота на Дирекция „Социални
дейности“ при община Варна.
(10) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.” и вземане на
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ се в
гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ № 11, в полза на Дирекция
„Здравеопазване“ при община Варна.
(11) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.” и вземане на
решение за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за

управление в полза на община Варна на част от имот публична-държавна
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Овеч“ № 2.
(12) – вземане на решение за провеждане на процедура за
предоставяне безвъзмездно за управление в полза на община Варна на
имоти публична-държавна собственост, попадащи в обхвата на Групова
археологическа недвижима културна ценност „Манастирски комплекс в
м. „Караач теке““, община Варна.
(13) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.”, одобряване на
пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по
чл. 15, ал. 3 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имот,
находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“, ПИ с идентификатор
10135.5401.5.
(14) – допълване на „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018г.”, одобряване на
пазарна оценка във връзка със сключване на предварителен договор по
чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от ЗУТ за прехвърляне право на собственост
върху имоти, находящ се в:
- гр. Варна, со „Боровец-юг“, ПИ с идентификатори
10135.5404.2159 и 10135.5404.9756;
- гр. Варна, со „Кочмар“, ПИ с идентификатори 10135.3523.139 и
10135.3523.9535.
- гр. Варна, кв. „Изгрев“, представляващ ПИ с идентификатор
10135.2552.1383.
(15) – предоставяне право на безвъзмездно поставяне на зарядни
станции за електрически автомобили върху части от имоти – общинска
собственост, в полза на ОП „Общински паркинги и синя зона“.
(16) – даване на съгласие за бракуване на ДМА /автобуси/ –
собственост на „Градски транспорт“ ЕАД.
(17) – одобряване на застраховател за сградата и имуществото на
„Ученическо и столово хранене” ЕАД и „Дворец на културата и
спорта“ ЕАД.
(18) – вземане на решение за увеличаване капитала на „Дворец на
културата и спорта“ ЕАД.
(19) – вземане на решение за продължаване на срока на Договор за
управление с Елица Пламенова Ботева– управител на „Обреди“ ЕООД.
Докл.: Юлияна Боева – Председател на ПК „СС“;
Петко Бойновски – Директор на дирекция „ОСИСД“

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1224-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Диагностично – консултативен център 1
„Света Клементина” – Варна” ЕООД, ЕИК 000090026, за 2017 г.
1224-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Иван Иванов Иванов - управител на „Диагностично консултативен център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД за
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1224-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова за извършване
на одиторски контрол на „Диагностично-консултативен център 1
„Света Клементина” – Варна” ЕООД за 2018 г.

1225-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център Свети
Иван Рилски – Аспарухово - Варна” ЕООД, ЕИК 103517178, за 2017 г.
1225-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Людмил Стефанов Цветков – управител на
„Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски –
Аспарухово - Варна” ЕООД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1225-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Диагностично -

консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово - Варна”
ЕООД за 2018 г.

1226-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Диагностично консултативен център 3 –
Варна” ЕООД, ЕИК 813154554, за 2017 г.
1226-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на
„Диагностично консултативен център 3 – Варна” ЕООД за периода от
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1226-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично консултативен център 3 –
Варна” ЕООД Адриана Владимирова Мавродинова за периода от
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1226-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване
на одиторски контрол на „Диагностично консултативен център 3 –
Варна” ЕООД за 2018 г.

1227-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център 4 Варна” ЕООД, ЕИК 813116984, за 2017 г.
1227-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с

чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Соня Георгиева Цекова – управител на „Диагностично
- консултативен център 4 - Варна” ЕООД, за периода от 01.01.2017 г. до
31.12.2017 г.
1227-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2 във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично - консултативен център 4 Варна” ЕООД проф.д-р Светослав Калчев Калевски, д.м.н. за периода
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1227-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване
на одиторски контрол на „Диагностично - консултативен център 4 Варна” ЕООД за 2018 г.

1228-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център V Света
Екатерина“ - Варна” ЕООД, ЕИК 813152934, за 2017 г.
1228-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация , чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Галинка Иванова Павлова – управител на
„Диагностично - консултативен център V Света Екатерина“ - Варна”
ЕООД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1228-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов –
регистриран одитор, управител на „Ай Си Ара” ЕООД, за извършване на
одиторски контрол на „Диагностично - консултативен център V Света
Екатерина“ - Варна” ЕООД за 2018 г.

1229-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Диагностично - консултативен център
“Чайка”” ЕООД, ЕИК 103514755, за 2017 г.
1229-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Александра Василева Манушева – управител на
„Диагностично - консултативен център “Чайка”” ЕООД за периода от
01.01.2017 г. до 07.12.2017 г.
1229-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Румен Илиев Димов изпълняващ длъжността
управител на „Диагностично - консултативен център “Чайка”” ЕООД
за периода от 07.12.2017 до 31.12.2017 г.
1229-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 147, ал. 2 във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Диагностично - консултативен център
“Чайка”” ЕООД доц. Диана Станчева Димитрова, д.пс., за периода от
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1229-2-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД с лицензиран одитор проф. д-р Надя Енчева Костова, за извършване
на одиторски контрол на „Диагностично - консултативен център
“Чайка”” ЕООД за 2018 г.

1230-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Дентален център І Варна” ЕООД, ЕИК
000090186, за 2017 г.

1230-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка
с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален
център І Варна” ЕООД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1230-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 147, ал. 2, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Дентален център І Варна” ЕООД –
Николай Иванов Петков за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1230-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 146, ал. 3 от
Търговския закон, Общински съвет – Варна избира Илия Неделчев Илиев –
управител на „Приморска одиторска компания” ООД, за извършване на
одиторски контрол на „Дентален център І Варна” ЕООД за 2018 г.

1231-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение
на онкологични заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна”
ЕООД, ЕИК 000090154, за 2017 г.
1231-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност 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 за периода от
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1231-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Цветомира Бойкова Радева –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични
заболявания д–р Марко Антонов Марков – Варна” ЕООД за 2018 г.

1232-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Специализирана болница по очни болести за
активно лечение – Варна” ЕООД, ЕИК 000091879, за 2017 г.
1232-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Руслан Здравков Тошев – управител на
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение –
Варна” ЕООД за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1232-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Специализирана болница по очни болести
за активно лечение – Варна” ЕООД – Николай Желязков Недялков за
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1232-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Пенка Кирилова Жекова –
регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на
„Специализирана болница по очни болести за активно лечение –
Варна” ЕООД за 2018 г.

1233-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Медицински център за рехабилитация и
спортна медицина 1 – Варна” ЕООД, ЕИК 000090161, за 2017 г.
1233-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност д-р Христо Вълев Кьосев – управител на „Медицински
център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна” ЕООД за
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1233-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския

закон, Общински съвет – Варна избира Светослав Петров Станиславов –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 –
Варна” ЕООД за 2018 г.

1234-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов –
Варна” ЕООД, ЕИК 000090065, за 2017 г.
1234-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност проф. д-р Емил Георгиев Ковачев д.м.н. – управител на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД, за периода от
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1234-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Специализирана болница по акушерство и
гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов –
Варна” ЕООД – проф. д-р Стефан Иванов Тодоров д.м.н. за периода от
01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1234-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно
лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” ЕООД за 2018 г.

1235-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Жилфонд“ ЕООД, ЕИК 813109281 за 2017 г.
1235-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност управителя на „Жилфонд“ ЕООД инж. Ясен Станчев
Везиров за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1235-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира доц. Цвета Галилей Боцановска –
управител на „АНТАРЕС” ООД, за извършване на одиторски контрол на
„Жилфонд“ ЕООД за 2018 г.

1236-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7 във връзка с чл.
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за
дейността на „Пазари” ЕАД, ЕИК 148089508, за 2017 г.
1236-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на
Съвета на директорите на „Пазари” ЕАД в състав: Петър Димитров
Димитров, Недко Николаев Радев и Александра Велиславова Велкова за
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1236-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира „Експерт – М – Одит” ООД, за
извършване на одиторски контрол на „Пазари” ЕАД за 2018 г.

1237-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7 във връзка с чл.
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния

финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за
дейността на „Градски транспорт” ЕАД, ЕИК 103003668, за 2017 г.
1237-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на
Съвета на директорите на „Градски транспорт” ЕАД в състав: Злати
Петров Златев, Тодор Георгиев Докимов, Жельо Петров Алексиев за
периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1237-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира „ФИНАНС ОДИТ КОНСУЛТ 2002
г.” ООД, за извършване на одиторски контрол на „Градски транспорт”
ЕАД за 2018 г.

1238-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7, във връзка с чл.
232а от Търговския закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за
дейността на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, ЕИК 103552229 за
2017 г.
1238-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на
Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене” ЕАД в
състав: Марияна Василева Данаилова, Петя Данчева Железарска, Божанка
Георгиева Богданова за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1238-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Николова Николаева –
регистриран одитор за извършване на одиторски контрол на „Ученическо
и столово хранене” ЕАД за 2018 г.

1239-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка
с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна приема

годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Обреди” ЕООД, ЕИК 813106564, за 2017 г.
1239-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност Елица Пламенова Ботева – управител на „Обреди” ЕООД,
за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1239-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 146, ал. 3 от Търговския
закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на „Обреди”
ЕООД за 2018 г.

1240-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7 във връзка с чл.
232а от Търговския Закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за
дейността на „Дворец на културата и спорта” ЕАД, ЕИК 103156991, за
2017 г.
1240-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския
Закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на
Съвета на директорите на „Дворец на културата и спорта” ЕАД в
състав: Минко Нейков Христов, Силвия Георгиева Иванова и Генадий
Христов Атанасов за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1240-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 6 от Търговския
Закон, Общински съвет – Варна избира одиторско дружество „АКТИВ”
ООД, за извършване на одиторски контрол на „Дворец на културата и
спорта” ЕАД за 2018 г.

1241-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 7 във връзка с чл.
232а от Търговския Закон, Общински съвет – Варна одобрява годишния
финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен доклад за

дейността на „Индустриално – технологичен парк Варна“ ЕАД, ЕИК
204917952, за 2017 г.
1241-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 10 от Търговския
Закон, Общински съвет – Варна освобождава от отговорност членовете на
Съвета на директорите на „Индустриално – технологичен парк Варна“
ЕАД в състав: Надежда Йотова Добрева, Йордан Александров Павлов и
Живко Петков Калев за периода от 28.12.2017 г. до 31.12.2017 г.

1242-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна одобрява
годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор и годишен
доклад за дейността на „Специализирана болница за активно лечение
по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД, ЕИК
000090147, за 2017 г.
1242-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5, във връзка с
чл. 147, ал. 2 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна освобождава
от отговорност доц. д-р Христо Ганчев Георгиев – управител на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за периода от 01.01.2017 г.
до 31.12.2017 г.
1242-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 147, ал. 2, във връзка с чл.
144, ал. 1 от Търговския Закон, Общински съвет – Варна освобождава от
отговорност контрольора на „Специализирана болница за активно
лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД – д-р
Стефан Николов Стефанов за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
1242-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 146, ал. 3 от Търговския
Закон, Общински съвет – Варна избира Петя Данчева Железарска –
регистриран одитор, за извършване на одиторски контрол на
„Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна” ЕООД за 2018 г.

1243-2. 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. № РД18012525ВН/20.06.2018г., Общински съвет Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
град Варна, район „Аспарухово‟, со „Боровец-юг‟, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.5403.195 (десет хиляди сто тридесет
и пет.пет хиляди четиристотин и три.сто деветдесет и пет), по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с площ 549
(петстотин четиридесет и девет) кв.м., при граници на имота: ПИ
10135.5403.9725, ПИ 10135.5403.194, ПИ 10135.5403.207, ПИ
10135.5403.206, ПИ 10135.5403.205 и 10135.5403.196, предмет на Акт за
частна общинска собственост №8896/14.03.2016г., в размер на 16 000 лв.
(шестнадесет хиляди лева), без включен ДДС.
1243-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД18012525ВН/20.06.2018г., Общински
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в
град Варна, район „Аспарухово‟, со „Боровец-юг‟, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.5403.195 (десет хиляди сто тридесет
и пет.пет хиляди четиристотин и три.сто деветдесет и пет), по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, целият с площ
от 549 (петстотин четиридесет и девет) кв.м., при граници на имота: ПИ
10135.5403.9725, ПИ 10135.5403.194, ПИ 10135.5403.207, ПИ
10135.5403.206, ПИ 10135.5403.205 и 10135.5403.196
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
8896/14.03.2016 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева),
без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 1 600 лв. (хиляда и шестстотин лева).
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;

2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:
а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 600
лв.(хиляда
и
шестстотин
лева),
платими
по
IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу
сумата от 150 лв. , платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC:
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна
банка” АД – клон Варна (оригинал).
*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
*Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1244-2. 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. № РД18012519ВН/20.06.2018г., Общински съвет Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
град Варна, район „Одесос‟, ул. „Гоце Делчев‟ № 61, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.1026.371 (десет хиляди сто тридесет
и пет.хиляда двадесет и шест.триста седемдесет и едно), целият с площ от
205 (двеста и пет) кв.м., по Кадастралната карта и кадастралните регистри
на район „Одесос‟, град Варна, при граници на имота: ПИ 10135.1026.183,
ПИ 10135.1026.192, ПИ 10135.1026.191, ПИ 10135.1026.190, ПИ
10135.1026.184 и ПИ 10135.1026.182, предмет на Акт за частна общинска
собственост № 8057/20.11.2014г., в размер на 138 500 лв. (сто тридесет и
осем хиляди и петстотин лева), без включен ДДС.
1244-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет –
Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Варна,
район „Одесос‟, ул. „Гоце Делчев‟ № 61, представляващ поземлен имот с
идентификатор 10135.1026.371 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда
двадесет и шест.триста седемдесет и едно), целият с площ от 205 (двеста и
пет) кв.м., по Кадастралната карта и кадастралните регистри на район
„Одесос‟, град Варна, при граници на имота: ПИ 10135.1026.183, ПИ
10135.1026.192,
ПИ
10135.1026.191,
ПИ
10135.1026.190,
ПИ
10135.1026.184 и ПИ 10135.1026.182.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
8057/20.11.2014 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена 138 500 лв. (сто тридесет и осем
хиляди и петстотин лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 13 850 лв. (тринадесет хиляди осемстотин и петдесет
лева).
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),

съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:
а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 13 850 лв.
(тринадесет хиляди осемстотин и петдесет лева), платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу
сумата
от
200
лв.
(двеста
лева),
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).
*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
*Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1245-2. 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. № РД18012533ВН/20.06.2018г., Общински съвет –

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
град Варна, район „Владислав Варненчик‟, Западна промишлена зона,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4510.574 (десет
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и десет.петстотин
седемдесет и четири), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Варна, целият с площ от 185 (сто осемдесет и пет) кв.м., при граници на
имота: ПИ 10135.4510.576, ПИ 10135.4510.573, ПИ 10135.4510.578 и ПИ
10135.4510.575, предмет на Акт за частна общинска собственост №
9438/14.03.2017 г., в размер на 31 600 лв. (тридесет и една хиляди и
шестстотин лева), без включен ДДС.
1245-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 31 от НРПУРОИ и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД18012533ВН/20.06.2018г., Общински съвет –
Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в град Варна,
район „Владислав Варненчик‟, Западна промишлена зона,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4510.574 (десет
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и десет.петстотин
седемдесет и четири), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Варна, целият с площ от 185 (сто осемдесет и пет) кв.м., при граници на
имота: ПИ 10135.4510.576, ПИ 10135.4510.573, ПИ 10135.4510.578 и ПИ
10135.4510.575.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
9438/14.03.2017 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена 31 600 лв. (тридесет и една хиляди и
шестстотин лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 3 160 лв. (три хиляди сто и шестдесет лева).
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)

или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:
а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 160 лв. (три
хиляди
сто
и
шестдесет
лева),
платими
по
IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу
сумата от 200 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC:
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна
банка” АД – клон Варна (оригинал).
*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
*Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1246-2. 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. № РД18012528ВН/20.06.2018г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в

град Варна, район „Владислав Варненчик‟, Западна промишлена зона,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4510.575 (десет
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и десет.петстотин
седемдесет и пет), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Варна, целият с площ от 364 (триста шестдесет и четири) кв.м., при
граници на имота: ПИ 10135.4510.576, ПИ 10135.4510.574 и ПИ
10135.4510.578, предмет на Акт за частна общинска собственост №
9439/14.03.2017 г., в размер на 63 588 лв. (шестдесет и три хиляди
петстотин осемдесет и осем лева), без включен ДДС.
1246-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД18012528ВН/20.06.2018г., Общински
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в
град Варна, район „Владислав Варненчик‟, Западна промишлена зона,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4510.575 (десет
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и десет.петстотин
седемдесет и пет), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Варна, целият с площ от 364 (триста шестдесет и четири) кв.м., при
граници на имота: ПИ 10135.4510.576, ПИ 10135.4510.574 и ПИ
10135.4510.578.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
9439/14.03.2017г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена 63 588 лв. (шестдесет и три хиляди
петстотин осемдесет и осем лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 6 358,80 лв. (шест хиляди триста петдесет и осем лева и
осемдесет стотинки).
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)

или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:
а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 6 358,80 лв.
(шест хиляди триста петдесет и осем лева и осемдесет стотинки), платими
по IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу
сумата от 200 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC:
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна
банка” АД – клон Варна (оригинал).
*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
*Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1247-2. 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. № РД18012532ВН/20.06.2018г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в

град Варна, район „Младост“, ул. „Павел Милюков‟ № 3, представляващ
поземлен имот с идентификатор 10135.3515.1897 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда осемстотин
деветдесет и седем), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Варна, целият с площ от 162 (сто шестдесет и два) кв.м., при граници на
имота: ПИ 10135.3515.1068, 10135.3515.955, ПИ 10135.3515.1842,
10135.3515.950 и 10135.3515.861, предмет на Акт за частна общинска
собственост № 7938/24.09.2014 г., в размер на 25 000 лв. (двадесет и пет
хиляди лева), без включен ДДС.
1247-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД18012532ВН/20.06.2018г., Общински
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на
недвижим имот - частна общинска собственост,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3515.1897 (десет
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.хиляда
осемстотин деветдесет и седем), по Кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Варна, целият с площ от 162 (сто шестдесет и два) кв.м.,
находящ се в град Варна, район „Младост‟, ул. „Павел Милюков‟ № 3,
при граници на имота: ПИ 10135.3515.1068, ПИ 10135.3515.955, ПИ
10135.3515.1842, ПИ 10135.3515.950 и ПИ 10135.3515.861.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
7938/24.09.2014 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди
лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 2 500 лв. (две хиляди и петстотин лева).
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:
а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 500 лв.(две
хиляди и петстотин лева), платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 и
BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна
(оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу
сумата от 200 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC:
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна
банка” АД – клон Варна (оригинал).
*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
*Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1248-2. 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. № РД18012527ВН/20.06.2018г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в
град Варна, район „Одесос‟, ул. „Григор Пърличев‟ № 11,

представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1030.115 (десет
хиляди сто тридесет и пет.хиляда и тридесет.сто и петнадесет), по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, целият с площ
от 225 (двеста двадесет и пет) кв.м., предмет на Акт за частна общинска
собственост № 9082/28.06.2016 г., в размер на 176 220 лв. (сто седемдесет и
шест хиляди двеста и двадесет лева), без включен ДДС.
1248-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД18012527ВН/20.06.2018г., Общински
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се
в град Варна, район „Одесос‟, ул. „Григор Пърличев‟ № 11,
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.1030.115 (десет
хиляди сто тридесет и пет.хиляда и тридесет.сто и петнадесет), по
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, целият с площ
от 225 (двеста двадесет и пет) кв.м., при граници на имота: ПИ
10135.1030.109,
ПИ
10135.1030.116,
ПИ
10135.1030.108,
ПИ
10135.1030.114 и ПИ 10135.1030.110.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
9082/28.06.2016 г.
Търг за продажба на гореописаният имот да се насрочи и проведе
след приключване на процедурата по събаряне на разположените в имота
сгради и след заличаването им от Кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Варна.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена 176 220 лв. (сто седемдесет и шест
хиляди двеста и двадесет лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 17 622 лв. (седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и
два лева).
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)

или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:
а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 17 622лв.
(седемнадесет хиляди шестстотин двадесет и два лева), платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу
сумата от 200 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC:
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна
банка” АД – клон Варна (оригинал).
*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
*Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1249-2. 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. № РД18012524ВН/20.06.2018г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в

община Варна, село Каменар, представляващ УПИ VI (шест), кв.61
(шестдесет и едно) по плана на с. Каменар, с площ 660 (шестстотин и
шестдесет) кв.м., при граници на имота: УПИ V (пет), УПИ III (три) , УПИ
I (едно) и улица, предмет на Акт за частна общинска собственост №
608/25.02.1998г., в размер на 16 140 лв. (шестнадесет хиляди сто и
четиридесет лева), без включен ДДС.
1249-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД18012524ВН/20.06.2018г., Общински
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се
в община Варна, с. Каменар, представляващ УПИ VI (шест), кв. 61
(шестдесет и едно), целият с площ от 660 (шестстотин и шестдесет) кв.м.,
при граници на имота: УПИ V (пет), УПИ III (три) , УПИ I (едно) и улица.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
608/25.02.1998 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена 16 140 лв. (шестнадесет хиляди сто и
четиридесет лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 1 614лв. (хиляда шестстотин и четиринадесет лева).
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:
а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;

2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 614 лв.
(хиляда шестстотин и четиринадесет лева), платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу
сумата
от
100
лв.
(сто
лева),
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).
*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
*Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1250-2. 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. № ОСИСД17004915ВН-005ВН/20.06.2018г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от
независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с
явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в община Варна, село Тополи, представляващ
поземлен имот с идентификатор 72709.501.805 (седемдесет и две хиляди
седемстотин и девет.петстотин и едно.осемстотин и пет), по Кадастралната
карта и кадастралните регистри, целият с площ от 457 (четиристотин
петдесет и седем) кв.м., при граници на имота: ПИ 72709.501.995, ПИ
72709.501.3, ПИ 72709.501.2, ПИ 72709.501.1 и ПИ 72709.501.806, предмет
на Акт за частна общинска собственост № 8636/17.08.2015г., в размер на
29 056 лв. (двадесет и девет хиляди петдесет и шест лева), без включен
ДДС.

1250-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № ОСИСД17004915ВН-005ВН/20.06.2018г.,
Общински съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,
находящ се в община Варна, с. Тополи, представляващ поземлен имот с
идентификатор 72709.501.805 (седемдесет и две хиляди седемстотин и
девет.петстотин и едно.осемстотин и пет), по Кадастралната карта и
кадастралните регистри, целият с площ от 457 (четиристотин петдесет и
седем) кв.м., при граници на имота: ПИ 72709.501.995, ПИ 72709.501.3, ПИ
72709.501.2, ПИ 72709.501.1 и ПИ 72709.501.806.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
8636/17.08.2015г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена 29 056 лв. (двадесет и девет хиляди
петдесет и шест лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 2 905,60 лв. (две хиляди деветстотин и пет лева и
шестдесет стотинки).
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:
а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 905,60 лв. (две
хиляди деветстотин и пет лева и шестдесет стотинки), платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу
сумата от 200 лв., платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC:
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при „Централна кооперативна
банка” АД – клон Варна (оригинал).
*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
*Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1251-2. 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. № ОСИСД17004922ВН-006ВН/20.06.2018г.,
Общински съвет - Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от
независим оценител на имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с
явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост, находящ се в община Варна, село Тополи, представляващ
поземлен имот с идентификатор 72709.501.806 (седемдесет и две хиляди
седемстотин и девет.петстотин и едно.осемстотин и шест), по
Кадастралната карта и кадастралните регистри, целият с площ от 468
(четиристотин шестдесет и осем) кв.м., при граници на имота: ПИ
72709.501.995, ПИ 72709.501.805, ПИ 72709.501.1, ПИ 72709.38.77 и ПИ
72709.38.74, предмет на Акт за частна общинска собственост №
8635/17.08.2015 г., в размер на 29 049,00 лв. (двадесет и девет хиляди
четиридесет и девет лева), без включен ДДС.
1251-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за

общинската собственост и чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № ОСИСД17004922ВН-006ВН/20.06.2018г.,
Общински съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно
наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,
находящ се в община Варна, с. Тополи, представляващ поземлен имот с
идентификатор 72709.501.806 (седемдесет и две хиляди седемстотин и
девет.петстотин и едно.осемстотин и шест), по Кадастралната карта и
кадастралните регистри, целият с площ 468 от (четиристотин шестдесет и
осем) кв.м., при граници на имота: ПИ 72709.501.995, ПИ 72709.501.805,
ПИ 72709.501.1, ПИ 72709.38.77 и ПИ 72709.38.74.
За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №
8635/17.08.2015 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена 29 049,00 лв. (двадесет и девет хиляди
четиридесет и девет лева), без включен ДДС.
Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна
цена, в размер на 2 904,90 лв. (две хиляди деветстотин и четири лева
деветдесет стотинки), без включен ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи:
2.1. заявление по образец за участие в търга;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ)
или документ за самоличност за физически лица (копие заверено за
вярност от участника);
2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името
на заявителя, че:
а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност;
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в) не се намира в ликвидация.
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта;
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 904,90 лв.
(две хиляди деветстотин и четири лева деветдесет стотинки), платими по

IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал);
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу
сумата
от
200
лв.
(двеста
лева),
платима
по
IBAN:
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).
*Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна
документация.
*Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните
документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1252-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 8, ал. 9
от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД18012523ВН/20.06.2018г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 година“: Допълва в
Раздел VIII - „Недвижими имоти-частна общинска собственост, за които
община Варна ще проведе процедура по продажба от реда на чл. 35, ал. 1
от Закона за общинската собственост и НРПУРОИ – публичен търг или
публично оповестен конкурс“, с недвижим имот находящ се в с. Тополи,
ул. „Стоян Купенов“ № 2А, представляващ ПИ 72709.501.752
(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и
едно.седемстотин петдесет и две), целият с площ от 450 (четиристотин и
петдесет) кв.м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на ИД на АГКК – предмет
на АОС № 9597/25.08.2017 г.
1252-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД18012523ВН/20.06.2018 г., Общински съвет –

Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител на
имоти, във връзка с провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се с. Тополи,
ул. „Стоян Купенов“ № 2А, представляващ ПИ с идентификатор
72709.501.752 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и
едно.седемстотин петдесет и две), целият с площ от 450 (четиристотин и
петдесет) кв.м., по Кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени
със заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. на ИД на АГКК в размер на 15 850
(петнадесет хиляди осемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС.
1252-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 31 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД18012523ВН/20.06.2018г., Общински съвет – Варна реши да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот частна общинска
собственост, находящ се с. Тополи, ул. „Стоян Купенов“ № 2А,
представляващ ПИ с идентификатор 72709.501.752 (седемдесет и две
хиляди седемстотин и девет.петстотин и едно.седемстотин петдесет и две),
целият с площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв.м., по Кадастрална
карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-1829/23.04.2015 г. на ИД на АГКК, при граници на имот: ПИ 72709.501.544,
ПИ 72709.501.983, ПИ 72709.501.543, ПИ 72709.501.986, ПИ
72709.501.753.
За имота е съставен акт за частна общинска № 9597/25.08.2017 г.
Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно
наддаване при начална тръжна цена в размер на 15 850 (петнадесет хиляди
осемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС.
Стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена в размер на
1 585,00 (хиляда петстотин осемдесет и пет) лева, без включен ДДС.
Общински съвет – Варна утвърждава следните:
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ:
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични
търговци и юридически лица.
2. За участие в търга са необходими следните документи;
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта
тръжни документи;
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества,
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията),
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от
участника);

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от
името на заявителя, че:
а/ не е обявен в несъстоятелност;
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
в/ не се намира в ликвидация;
2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните
условия;
2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имота;
2.6. Декларация по образец за неразгласа на информацията,
предоставена във връзка с участието в търга;
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 585,00
(хиляда петстотин осемдесет и пет) лева, платими по IBAN:
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна
кооперативна банка» АД – клон Варна;
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу
сумата от 150 лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC:
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна
банка» АД – клон Варна.
* Документите за участие в търга да са издадени в срока от
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на
тръжните документи.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия
участник.

1253-2. 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. № АУ037586ВН-022ВН/16.03.2018 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на
недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост по реда на
чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чрез продажба на
частта на Община Варна, представляваща 37 (тридесет и седем) кв.м.
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5403.5502 (десет хиляди сто
тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.пет хиляди петстотин и две),

целият с площ от 726 кв.м. (седемстотин двадесет и шест), находящ се в со
„Боровец-юг“, гр. Варна, в размер на 2 140 (две хиляди сто и
четиридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в
размер на 57,84 лв. (петдесет и седем лева осемдесет и четири стотинки),
без включен ДДС.
1253-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018г.“
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ037586ВН022ВН/16.03.2018 г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати
съсобствеността между община Варна, от една страна и от друга страна
Камелия Николаева Василева, чрез продажба на имот - частна общинска
собственост, представляващ 37 (тридесет и седем) кв.м. идеални части от
ПИ с идентификатор 10135.5403.5502 (десет хиляди сто тридесет и
пет.пет хиляди четиристотин и три.пет хиляди петстотин и две), по
Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, район
“Аспарухово“, целият с площ от 726 (седемстотин двадесет и шест), кв.м.,
находящ се в со „Боровец-юг“, гр. Варна, при граници на имота: ПИ
10135.5403.490, ПИ 10135.5403.964, ПИ 10135.5403.4904, ПИ
10135.5403.959, ПИ 10135.5401.5, ПИ 10135.5403.960, по одобрената с
решение по-горе пазарна оценка.
За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска
собственост № 9104/12.07.2016 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1254-2. 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.№ АУ032282ВН-012ВН/16.03.2018г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на
недвижими имоти, във връзка с прекратяване на съсобственост по реда на
чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, чрез продажба на
частта на община Варна, представляваща 31 (тридесет и един) кв.м.
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5404.4763 (десет хиляди сто

тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и четири.четири хиляди
седемстотин шестдесет и три), целият с площ от 553 (петстотин петдесет и
три) кв.м., находящ се в со „Боровец-юг“, гр. Варна, в размер на 1 275
(хиляда двеста седемдесет и пет) лева, без включен ДДС, при пазарна
стойност на 1 кв.м. в размер на 41,13 лв. (четиридесет и един лева
тринадесет стотинки), без включен ДДС.
1254-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018г.“
и по предложение на кмета на Община Варна с рег.№ АУ032282ВН012ВН/16.03.2018г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати
съсобствеността между община Варна, от една страна и от друга страна
Мария Бончева Тодорова, чрез продажба на имот - частна общинска
собственост, находящ се в со „Боровец-юг“, гр. Варна, представляващ 31
(тридесет и един) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор
10135.5404.4763 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин
и четири.четири хиляди седемстотин шестдесет и три), по Кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр. Варна, район “Аспарухово“, целият с
площ от 553 (петстотин петдесет и три) кв.м., находящ се в со „Боровецюг“, гр. Варна, при граници на имота: ПИ 10135.5404.1778, ПИ
10135.5404.1780, ПИ 10135.5404.2203, ПИ 10135.5404.2206, ПИ
10135.5404.9742, ПИ 10135.5404.4764, по одобрената по-горе пазарна
оценка.
За гореописаният имот са съставени Акт за частна общинска
собственост № 9586/25.08.2017г. и Акт № 1 от 22.12.2017г. за поправка.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1255-2. 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, в изпълнение на
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2018 година“ и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № АУ106962ВН-010ВН/04.05.2018г., Общински съвет –
Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена по искане за прекратяване на
съсобственост, чрез изкупуване частта на община Варна от недвижим

имот, представляваща земя с площ от 218 (двеста и осемнадесет) кв.м.
ид.части от ПИ с идентификатор 10135.3523.249 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и три.двеста четиридесет и
девет), целият с площ от 1 218 (хиляда двеста и осемнадесет) кв.м.,
находящ се в гр. Варна, со „Кочмар“, при граници на имота: ПИ
10135.3523.248, ПИ 10135.3523.265, ПИ
10135.3523.345, ПИ
10135.3523.9526, в размер на 13 415 (тринадесет хиляди четиристотин и
петнадесет) лева, без включен ДДС при стойност на 1 кв.м. в размер
на 61,54 (шестдесет и един лева петдесет и четири стотинки) лева, без
включен ДДС.
1255-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № АУ106962ВН-010ВН/04.05.2018г.,
Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между
община Варна от една страна и „СИД-2“ ООД, ЕИК 103812246 с адрес на
управление – гр. Варна, жк “Св.Иван Рилски“ бл. 25, вх. Г, ет. 3, ап. 62,
представлявано от управители – Стойчо Иванов Добрев и Свилен Иванов
Добрев, чрез продажба на земя с площ от 218 (двеста и осемнадесет) кв.м.
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.3523.249 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и три.двеста четиридесет и
девет), по одобрената по-горе пазарна оценка.
За 218 (двеста и осемнадесет) кв.м. идеални части от имота е
съставен Акт за частна общинска собственост № 9698 от 22.12.2017 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.

1256-2. 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, в изпълнение на
„Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2018 година“ и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № АУ097709ВН-010ВН/15.05.2018 г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена по искане за прекратяване на
съсобственост, чрез изкупуване частта на община Варна от недвижим

имот, представляваща земя с площ от 29 (двадесет и девет) кв.м. идеални
части от ПИ с идентификатор 10135.3515.334 (десет хиляди сто тридесет и
пет.три хиляди петстотин и петнадесет.триста тридесет и четири), целият с
площ от 169 (сто шестдесет и девет) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул.
„Тихомир“ № 42, при граници на имота: ПИ 10135.3515.329, ПИ
10135.3515.357, ПИ 10135.3515.335, ПИ 10135.3515.333, в размер на 10 700
(десет хиляди и седемстотин) лева, без включен ДДС при стойност на 1
кв.м. в размер на 368,96 (триста шестдесет и осем лева деветдесет и шест
стотинки) лв., без включен ДДС.
1256-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № АУ097709ВН-010ВН/15.05.2018г.,
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община
Варна, от една страна, и Добри Колев Добрев и Константин Калев Добрев,
чрез продажба на земя с площ 29 (двадесет и девет) кв.м. идеални части от
ПИ с идентификатор 10135.3515.334 (десет хиляди сто тридесет и пет.три
хиляди петстотин и петнадесет.триста тридесет и четири), по одобрената
по-горе пазарна оценка, при следните квоти:
- За Добри Колев Добрев – 14,50 (четиринадесет цяло и петдесет
стотни) кв.м. идеални части, на стойност 5 350 (пет хиляди триста и
петдесет) лева, без включен ДДС;
- За Константин Калев Добрев – 14,50 (четиринадесет цяло и
петдесет стотни) кв.м. идеални части, на стойност 5 350 (пет хиляди триста
и петдесет) лева, без включен ДДС.
За 29 (двадесет и девет) кв.м. идеални части от имота е съставен Акт
за частна общинска собственост № 9720/22.12.2017 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.

1257-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и по на предложение на кмета на Община Варна с
рег. № АУ005222ВН-008ВН/20.06.2018г., Общински съвет – Варна
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –

общинска собственост през 2018 г.“ както следва: към точка IX „Имоти
частна общинска собственост, предвидени за прекратяване на
съсобственост чрез продажба частта на община Варна“ се добавя 10 кв.м.
идеални части от ПИ: 10135.2051.46, находящ се в гр. Варна, м. „Коджа
тепе“, целият с площ 1 567 кв.м., АОС № 9826/26.03.2018 г.
1257-2-1. 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, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската
собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ005222ВН-008ВН/20.06.2018г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост,
чрез продажба на частта на община Варна, представляваща 10 (десет) кв.м.
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2051.46 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петдесет и едно.четиридесет и шест),
по Кадастралната карта и кадастралните регистри, целият с площ от 1 567
(хиляда петстотин шестдесет и седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, м.
„Коджа тепе“, в размер на 560 (петстотин и шестдесет) лева, без включен
ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. възлизаща в размер на 56 (петдесет и
шест) лева, без включен ДДС.
1257-2-2. 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 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по на предложение
на кмета на Община Варна с рег. № АУ005222ВН-008ВН/20.06.2018г.,
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община
Варна, от една страна и от друга страна „Франсис трейд“ ЕООД, с
управител Самир Искандер Франсис чрез продажба на общинската част от
имот, находящ се в гр. Варна, м. „Коджа тепе“, представляващ 10 (десет)
кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2051.46
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петдесет и едно.четиридесет и
шест), по Кадастралната карта и кадастралните регистри, целият с площ от
1 567 (хиляда петстотин шестдесет и седем) кв.м., при граници:
ПИ10135.2623.58,
ПИ10135.2623.9549,
ПИ10135.2623.59,
ПИ10135.2051.44, ПИ10135.2051.39, 10135.2051.40, 10135.2051.47,
10135.2051.41,
10135.2051.1,
10135.2051.2,
10135.2623.57,
на
съсобственика си.
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №
9826/26.03.2018 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1258-2. 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. № АУ042095ВН-006ВН/20.06.2018 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна 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 ЗОС и
НРПУРОИ – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна“, с недвижим имот находящ се в гр.
Варна, ул. „Киро Радев“ № 5-5А, представляващ 8,86 (осем цяло и
осемдесет и шест стотни) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор
10135.3516.185 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и
шестнадесет.сто осемдесет и пет), целият с площ от 10,39/290 кв.м. по
Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед
№РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, съгласно АОС 9418/23.02.2017 г.
г., вписан в Служба по вписванията с вх. рег. 4377/28.02.2017 г., Акт №
195, том XIII, находящ се в гр. Варна, ул. „Киро Радев“ № 5-5А.
1258-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № АУ042095ВН-006ВН/20.06.2018г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим
оценител, във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на
частта на Община Варна, представляваща 8,86 (осем цяло и осемдесет и
шест стотни) кв.м идеални части от 10135.3516.185 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.сто осемдесет и пет),
целия с площ 10,39/290 кв.м по Кадастрална карта и кадастрални
регистри, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК,
съгласно АОС № 9418/23.02.2017 г., вписан в Служба по вписванията с вх.
рег. 4377/28.02.2017 г., Акт № 195, том XIII, находящ се в гр. Варна, ул.
„Киро Радев“ № 5-5А, в размер на 3 999,40 (три хиляди деветстотин
деветдесет и девет лева и четиридесет стотинки) лева, без включен ДДС,
при пазарна стойност без ДДС на 1 кв.м., възлизаща на 451,40
(четиристотин петдесет и един лева и четиридесет стотинки) лева.
1258-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 27, т. 2 и по реда на чл. 28 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
на Община Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ042095ВН-006ВН/20.06.2018г., Общински съвет – Варна реши да
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна, и от друга

страна Васил Милчев Филипов, чрез продажба на имот - частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Киро Радев“ 5-5А,
представляващ 8,86 (осем цяло и осемдесет и шест стотни) кв.м. идеални
части от ПИ с идентификатор 10135.3516.185 (десет хиляди сто тридесет и
пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.сто осемдесет и пет), целият с
площ 10,39/290 кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри,
одобрени със заповед №РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК.
За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска
собственост
№ АОС № 9418/23.02.2017 г., вписан в Служба по
вписванията с вх. рег. 4377/28.02.2017 г., Акт № 195, том XIII.
Продажбата на гореописания имот да се извърши по пазарни цени, за
сумата от 3 999,40 (три хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и
четиридесет стотинки) лева, без включен ДДС.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1259-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № АУ021179ВН-012ВН/04.05.2018г., Общински съвет – Варна приема
следното изменение в „Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост през 2018 г.“: Към точка 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 ЗОС и НРПУРОИ – делба, продажба
на частта на община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна“,
се добавя: 104,33 (сто и четири цяло тридесет и три стотни) кв.м. идеални
части от ПИ с идентификатор 10135.5505.72 (десет хиляди сто тридесет и
пет.пет хиляди петстотин и пет.седемдесет и две), находящ се в гр. Варна,
ул. „Мара Гидик“ № 2, целият с площ от 371 (триста седемдесет и един)
кв.м., Акт за частна общинска собственост № 8051/20.11.2014г.
1259-2-1. 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, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската
собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ021179ВН-012ВН/04.05.2018г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост,
чрез продажба на частта на община Варна, представляваща 104,33 (сто и
четири цяло тридесет и три стотни) кв.м. идеални части от ПИ с

идентификатор 10135.5505.72 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди петстотин и пет.седемдесет и две), целият с площ от 371 (триста
седемдесет и един) кв. м., находящ се в гр. Варна, ул. „Мара Гидик“ № 2,
в размер на 22 800 (двадесет и две хиляди и осемстотин) лева, без включен
ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 218,54 (двеста и
осемнадесет лева и петдесет и четири стотинки) лева, без включен ДДС.
1259-2-2. 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 и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № АУ021179ВН-012ВН/04.05.2018г.,
Общински съвет – Варна решава да се прекрати съсобствеността между
община Варна, от една страна и от друга страна Стойчо Димитров Стойчев
и Недялка Добрева Стойчева чрез продажба на имот-частна общинска
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Мара Гидик“ № 2,
представляващ 104,33 (сто и четири цяло тридесет и три стотни) кв.м.
идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5505.72 (десет хиляди сто
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.седемдесет и две), целият с
площ от 371 (триста седемдесет и един) кв.м., при граници: ПИ
10135.5505.96, ПИ 10135.5505.71, ПИ 10135.5505.70, ПИ 10135.5505.69,
ПИ 10135.5505.73, на съсобствениците при следните квоти:
- За Стойчо Димитров Стойчев – 52,17 кв.м. идеални части от ПИ
10135.5505.72, целият с площ от 371 кв.м. на пазарна цена от 11 401
(единадесет хиляди четиристотин и един) лева, без включен ДДС.
- За Недялка Добрева Стойчева – 52,16 кв.м. идеални части от ПИ
10135.5505.72, целият с площ от 371 кв.м. на пазарна цена от 11 399
(единадесет хиляди триста деветдесет и девет) лева, без включен ДДС.
За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №
8051/20.11.2014 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1260-2. 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. № РД18008902ВН/04.05.2018г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г.“: 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 ЗОС и
НРПУРОИ – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна“, с недвижим имот находящ се в гр.
Варна, со „Зеленика“, представляващ ПИ с идентификатор
10135.5545.520 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин
четиридесет и пет.петстотин и двадесет), с площ от 138,33/786 (сто
тридесет и осем цяло и тридесет и три стотни идеални части от
седемстотин осемдесет и шест) кв.м. – предмет на Акт за частна общинска
собственост № 9482/27.04.2017 г.
1260-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД18008902ВН/04.05.2018г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във
връзка с прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на
Община Варна, представляваща 138,33 (сто тридесет и осем цяло и
тридесет и три стотни) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор
10135.5545.520 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин
четиридесет и пет.петстотин и двадесет) целият с площ от 786
(седемстотин осемдесет и шест) кв.м., находящ се в гр. Варна, со
„Зеленика“, при граници на имота: ПИ 10135.5545.4095, ПИ
10135.5545.3611, ПИ 10135.5545.9525, в размер на 8 325 (осем хиляди
триста двадесет и пет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1
(един) кв.м. в размер на 60,18 (шестдесет лева и осемнадесет стотинки)
лева, без включен ДДС.
1260-2-2. 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, в допълнение на
одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма за управление
и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 година“ и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД18008902ВН/04.05.2018 г., Общински съвет – Варна решава да прекрати
съсобствеността между община Варна, от една страна, и от друга страна:
Йоланта Железова Рачева, Атанас Стефанов Куртев, Атанас Иванов
Боянов, Тодорка Богданова Желязкова, Меглена Владимирова СтавреваГрийн и Радослав Константинов Рачев, чрез продажба на имот - частна
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Зеленика“,
представляващ 138,33 (сто тридесет и осем цяло и тридесет и три стотни)
кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5545.520 (десет хиляди
сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин четиридесет и пет.петстотин и

двадесет), по Кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със
заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със заповед №
КД-14-03-2643/18.10.2011 г. на Началника на СГКК – Варна, целият с
площ от 786 (седемстотин осемдесет и шест) кв.м., при граници на имота:
ПИ 10135.5545.4095, ПИ 10135.5545.3611 и ПИ 10135.5545.9525.
Продажбата на общинската част от имота да се извърши при
следните квоти:
- за Йоланта Железова Рачева - 53,79 кв.м. идеални части от ПИ с
идентификатор 10135.5545.520, на стойност 3 237,20 лв. (три хиляди
двеста тридесет и седем лева и двадесет стотинки), без включен ДДС;
- за Атанас Иванов Боянов - 15,37 кв.м. идеални части от ПИ с
идентификатор 10135.5545.520, на стойност 924,99 лв. (деветстотин
двадесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки), без включен ДДС;
- за Атанас Стефанов Куртев - 15,37 кв.м. идеални части от ПИ с
идентификатор 10135.5545.520, на стойност 924,99 лв. (деветстотин
двадесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки), без включен ДДС;
- за Тодорка Богданова Желязкова - 23,06 кв.м. идеални части от ПИ
с идентификатор 10135.5545.520, на стойност 1 387,84 лв. (хиляда триста
осемдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки), без включен ДДС;
- за Меглена Владимирова Ставрева-Грийн - 15,37 кв.м. идеални
части от ПИ с идентификатор 10135.5545.520, на стойност 924,99 лв.
(деветстотин двадесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки), без
включен ДДС;
- за Радослав Константинов Рачев - 15,37 кв.м. идеални части от ПИ с
идентификатор 10135.5545.520, на стойност 924,99 лв. (деветстотин
двадесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки), без включен ДДС.
За гореописаният имот има съставен Акт за частна общинска
собственост № 9482/27.04.2017 г., вписан в Служба по вписванията – гр.
Варна с вх.рег. 10389, Акт № 59, том ХХIV, дело 5041/2017 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1261-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № АУ101269ВН-009ВН/16.03.2018г., Общински съвет – Варна
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2018г.”, както следва: Към раздел ІХ.

„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от ЗОС и
НРПУРОИ – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя следния текст:
АОС №
Данни за имота
Площ - кв.м
гр. Варна, кв. „Св. Никола“
/ жк „Бриз“/ № 501,
16/1097
9562/20.06.2017г.
ПИ 10135.2563.1919
1261-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с реализиране на
разпоредителна сделка на основание чл. 36, ал. 1, т. 2, от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № АУ101269ВН-009ВН/16.03.2018г., Общински съвет – Варна
одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, с
която е определена пазарната стойност на 16 (шестнадесет) кв.м. идеални
части от ПИ с идентификатор 10135.2563.1919 (десет хиляди сто тридесет
и пет.две хиляди петстотин шестдесет и три.хиляда деветстотин и
деветнадесет), по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Варна, район „Приморски“, целият с площ от 1 097 (хиляда деветдесет и
седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, кв. „Св. Никола“ /жк „Бриз“/ №
501, в размер на 1 300 (хиляда и триста) лева, без включен ДДС, при
пазарна стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 81,25 лв.(осемдесет и един
лева двадесет и пет стотинки), без включен ДДС.
1261-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма
за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през
2018г.“ и по предложение на кмета на община Варна с рег. №
АУ101269ВН-009ВН/16.03.2018 г., Общински съвет – Варна решава да
прекрати съсобствеността между община Варна, от една страна и от друга
страна Даринка Стефанова Камбурова-Русинова и Иван Стефанов Петров
чрез продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.
Варна, кв. „Св. Никола“ /жк „Бриз“/ № 501, представляващ 16
(шестнадесет) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор
10135.2563.1919 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
шестдесет и три.хиляда деветстотин и деветнадесет), по Кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр. Варна, район кмета на Община
„Приморски“, целият с площ от 1 097 (хиляда деветдесет и седем) кв.м.,
при граници на имота: ПИ 10135.2563.728, ПИ 10135.2563.714, ПИ

10135.2563.1942, ПИ 10135.2563.535, по одобрената по-горе пазарна
оценка, при равни квоти за всеки от двамата.
За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска
собственост № 9562/20.06.2017г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1262-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № АУ089517ВН-011ВН/16.03.2018г., Общински съвет – Варна
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2018 г.”, както следва: Към раздел ІХ.
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от ЗОС и
НРПУРОИ – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя следния текст:
АОС №
№
Данни за имота
Площ - кв.м
Гр. Варна, со „Сотира“,
60/2057
9757/22.01.2018г.
ПИ 10135.2508.1530
1262-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с реализиране на
разпоредителна сделка на основание чл. 36, ал. 1, т. 2, от Закона за
общинската собственост, а именно прекратяване на съсобственост, чрез
продажба на частта на Община Варна, и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № АУ089517ВН-011ВН/16.03.2018 г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на
недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 60
(шестдесет) кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.2508.1530
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и осем.хиляда
петстотин и тридесет), по Кадастралната карта и кадастрални регистри на
гр. Варна, район „Приморски“, целият с площ от 2 057 (две хиляди и
петдесет и седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, со „Сотира“, в размер на
3 300 (три хиляди и триста) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност
на 1 (един) кв.м. в размер на 55 (петдесет и пет) лева, без включен ДДС.

1262-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост
през 2018г.“, и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ089517ВН-011ВН/16.03.2018г. Общински съвет – Варна решава да се
прекрати съсобствеността между община Варна, от една страна и от друга
страна: Людмила Димитрова Василева, Веселин Янчев Василев, Силвия
Миленова Де Гри Дежестам, Росица Ангелова Цветкова, Веселина
Стефанова Василева, Витан Георгиев Витанов, Георги Бориславов
Георгиев и Надежда Александровна Лимонова, чрез продажба на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Сотира“,
представляващ 60 (шестдесет) кв.м. идеални части от ПИ с
идентификатор 10135.2508.1530 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин и осем.хиляда петстотин и тридесет), по Кадастралната
карта и кадастрални регистри на гр. Варна, район „Приморски“, целият с
площ от 2 057 (две хиляди петдесет и седем) кв.м., при граници на имота:
ПИ 10135.2508.856, ПИ 10135.2508.9567, ПИ 10135.2508.857, ПИ
10135.2508.9544, 10135.2508.854, 10135.2508.9509, при квоти, както
следва:
- за Людмила Димитрова Василева и Веселин Янчев Василев,
двамата при условията на съпружеска имуществена общност – 1/7 идеални
части от 60 кв.м. идеални части от ПИ 10135.2508.1530 на стойност 471,43
лв. (четиристотин седемдесет и един лева четиридесет и три стотинки).
- за Силвия Миленова Де Гри Дежестам - 1/7 идеални части от 60
кв.м. идеални части от ПИ 10135.2508.1530 на стойност 471,43 лв.
(четиристотин седемдесет и един лева четиридесет и три стотинки).
- за Росица Ангелова Цветкова - 1/7 идеални части от 60 кв.м.
идеални части от ПИ 10135.2508.1530 на стойност 471,43 лв.
(четиристотин седемдесет и един лева четиридесет и три стотинки).
- за Веселина Стефанова Василева - 1/7 идеални части от 60 кв.м.
идеални части от ПИ 10135.2508.1530 на стойност 471,43 лв.
(четиристотин седемдесет и един лева четиридесет и три стотинки).
- за Витан Георгиев Витанов - 1/7 идеални части от 60 кв.м. идеални
части от ПИ 10135.2508.1530 на стойност 471,43 лв. (четиристотин
седемдесет и един лева четиридесет и три стотинки).
- за Георги Бориславов Георгиев - 1/7 идеални части от 60 кв.м.
идеални части от ПИ 10135.2508.1530 на стойност 471,43 лв.
(четиристотин седемдесет и един лева четиридесет и три стотинки).

- за Надежда Александровна Лимонова - 1/7 идеални части от 60
кв.м. идеални части от ПИ 10135.2508.1530 на стойност 471,42 лв.
(четиристотин седемдесет и един лева четиридесет и две стотинки).
За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска
собственост № 9757/22.01.2018г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1263-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № АУ099809ВН-008ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2018 г.”, както следва: Към раздел ІХ.
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с
държавата, физически и юридически лица по реда на чл.36 от ЗОС и
НРПУРОИ – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя следния текст:
Данни за имота
Площ - кв.м.
АОС №
гр. Варна, жк
457 кв.м ид.ч. от ПИ
9817/26.03.2018г.
„Възраждане“ І м.р.,
10135.3511.1528, 456
ПИ 10135.3511.1528,
кв.м. ид.ч. от ПИ
ПИ 10135.3511.1529,
10135.3511.1529 и ПИ
ПИ 10135.3511.1417.
10135.3511.1417 с площ
612 кв.м.
1263-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост, във връзка с реализиране на
разпоредителна сделка на основание чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за
общинската собственост, чл. 27, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, за прекратяване на
съсобственост върху ПИ с идентификатор 10135.3511.1528 (десет хиляди
сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин
двадесет и осем) и ПИ с идентификатор 10135.3511.1529 (десет хиляди сто
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда петстотин
двадесет и девет), по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.
Варна, находящи се в жк „Възраждане“ І м.р., гр. Варна, и по

предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ099809ВН008ВН/15.05.2018г. Общински съвет – Варна одобрява пазарните оценки,
изготвени от оценител на недвижими имоти, с които са определени
пазарните стойности на заменяемите имоти, които са съответно:
- На 457 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор
10135.3511.1528 – общинска собственост, в размер на 109 400 (сто и девет
хиляди и четиристотин) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на
1(един) кв.м. в размер на 239,39 лв. (двеста тридесет и девет лева тридесет
и девет стотинки), без включен ДДС.
На 456 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор
10135.3511.1529 - собственост на „БЛД Хоумс“ ЕООД, в размер на 109 100
(сто и девет хиляди и сто) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на
1 (един) кв.м. в размер на 239,25 лв. (двеста тридесет и девет лева двадесет
и пет стотинки), без включен ДДС.
- На ПИ 10135.3511.1417 с площ 612 кв.м. - собственост на „БЛД
Хоумс“ ЕООД, в размер на 117 100 (сто и седемнадесет хиляди и сто)
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1(един) кв.м. в размер на
191,34 лв. (сто деветдесет и един лева тридесет и четири стотинки), без
включен ДДС.
1263-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018г.“
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ099809ВН008ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна решава да се прекрати
съсобствеността между Община Варна и „БЛД Хоумс“ ЕООД, ЕИК
130486096, представлявано от управителя Димитър Бончев Славов, върху
ПИ с идентификатор 10135.3511.1528 и ПИ с идентификатор
10135.3511.1529, като Община Варна ще прехвърли в собственост на
дружеството собствената си част от ПИ с идентификатор 10135.3511.1528
с площ 457/3004 кв.м. идеални части, предмет на Акт за частна общинска
собственост № 9817/26.03.2018г. в замяна на собствеността на „БЛД
Хоумс“ ЕООД, върху ПИ с идентификатор 10135.3511.1529 с площ 456/3
327 кв.м. идеални части и ПИ с идентификатор 10135.3511.1417 с площ
612 кв.м., притежаващи ги на основание нот.акт № 93, том 5, рег. № 20354,
дело № 758/2007г. по одобрените с решение по-горе пазарни оценки, при
следните условия:
1. „БЛД Хоумс“ ЕООД, ЕИК 130486096, представлявано от
управителя Димитър Бончев
Славов
става собственик на ПИ
10135.3511.1528, с площ 3 004 кв.м., при граници: ПИ 10135.3511.1513,

ПИ 10135.3511.138, ПИ 10135.3511.170, ПИ 10135.3511.1515, ПИ
10135.3511.1529, ПИ 10135.3511.508, ПИ 10135.3511.1417.
2. Община Варна става собственик на ПИ 10135.3511.1529, с площ
3327 кв.м, при граници: ПИ 10135.3511.136, ПИ 10135.3511.138, ПИ
10135.3511.1528, ПИ 10135.3511.170, ПИ 10135.3511.1469.
3. Община Варна става собственик на ПИ 10135.3511.1417, с площ
612 кв.м., при граници: ПИ 10135.3511.155, ПИ 10135.3511.168, ПИ
10135.3511.170, ПИ 10135.3511.1525, ПИ 10135.3511.1513, ПИ
10135.3511.1515.
4. Община Варна няма да дължи на БЛД Хоумс“ ЕООД разликата
между пазарните стойности на заменяемите имоти в размер 116 800 (сто и
шестнадесет хиляди и осемстотин) лева, съгласно предоставена от
дружеството нотариално заверена декларация от 23.11.2017г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1264-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
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. №
АУ016505ВН-037ВН/04.05.2018г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на недвижим имот –
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Кокиче” № 7,
представляващ 260 (двеста и шестдесет) кв.м. идеални части от ПИ с
идентификатор 10135.2553.156 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин петдесет и три.сто петдесет и шест), целият с площ от
531 (петстотин тридесет и един) кв.м. при граници на имота: ПИ
10135.2553.155,
ПИ
10135.2553.157,
ПИ
10135.2553.158,
ПИ
10135.2553.171, ПИ 10135.2553.154, в размер на 112 850 (сто и дванадесет
хиляди осемстотин и петдесет) лева, без включен ДДС, при стойност на 1
кв.м. в размер на 434,04 (четири стотин тридесет и четири лева и четири
стотинки) лв., без ДДС и решава да се извърши продажба на имота при
равни квоти на Живко Киряков Георгиев, Марияна Кирякова Георгиева и
Георги Киряков Георгиев, по одобрената по-горе пазарна оценка,
както следва:

- 86,67 кв.м. идеални части, на стойност 37 616,67 лв., без включен
ДДС на Живко Киряков Георгиев;
- 86,67 кв.м. идеални части, на стойност 37 616,67 лв., без включен
ДДС на Марияна Кирякова Георгиева;
- 86,67 кв.м. идеални части, на стойност 37 616,67 лв., без включен
ДДС на Георги Киряков Георгиев.
За 271 (двеста седемдесет и един) кв.м. идеални части от ПИ с
идентификатор 10135.2553.156 (десет хиляди сто тридесет и пет.две
хиляди петстотин петдесет и три.сто петдесет и шест), е съставен Акт за
частна общинска собственост № 7735/30.04.2014 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.

1265-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, пред. 2 и във
връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3
от Закона за общинската собственост, а именно: продажба на недвижим
имот частна общинска собственост, представляващ 189,75 (сто осемдесет и
девет цяло и седемдесет и пет стотни) кв.м. идеални части от ПИ
10135.5505.397 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и
пет.триста деветдесет и седем), целият с площ от 266 (двеста
шестдесет и шест) кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на
район „Аспарухово“, одобрени със заповед №РД-18-73/23.06.2008 г. на ИД
на АГКК, с административен адрес гр. Варна, ул. „Кичево“ № 9, при
граници на имота: ПИ 10135.5505.408, ПИ 10135.5505.409, ПИ
10135.5505.396,
ПИ
10135.5505.379,
ПИ
10135.5505.398,
ПИ
10135.5505.407 на Янко Иванов Янков, собственик на 3/4 от сграда
10135.5505.397.1 и 10135.5505.397.2, в допълнение на приетата от
Общински съвет – Варна „Годишна програма за управление и
разпореждане с общински имоти през 2018 година“ и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № АУ073252ВН-002ВН/20.06.2018г.,
Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена от
независим оценител на имоти, с която е определена пазарна стойност на
гореописания имот в размер 27 075 лв. (двадесет и седем хиляди и
седемдесет и пет лева), без включен ДДС, при пазарна стойност без ДДС
на 1 кв.м., възлизаща на 142,69 (сто четиридесет и два лева и шестдесет и

девет стотинки) лева, и решава да се извърши продажба на имота на
собственика на законно построена сграда – Янко Иванов Янков.
За гореописания имот има съставен АОС № 6567/17.08.2011 г. г
вписан в Служба по вписванията - гр. Варна, с вх. peг. № 18362/19.08.2011
г., Акт № 161, том LII, дело № 11175.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1266-2. 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, в изпълнение на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018г.“,
във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал.
3 от Закона за общинската собственост, по заявление от Дария Славчева
Атанасова, чрез законния си представител Славчо Николов Атанасов, и по
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ002137ВН011ВН/20.06.2018г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка,
изготвена от оценител на имоти, отговарящ на изискванията на Закона за
независимите оценители, с която е определена пазарната стойност на 38,72
кв.м идеални части от общинската част на имота, с площ 223,48/290 кв.м
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1507.936 (десет
хиляди сто тридесет и пет. хиляда петстотин и седем.деветстотин тридесет
и шест), по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Варна,
находящ се в гр. Варна, ул. „Граф Игнатиев“ № 34, предмет на АОС №
9675/10.11.2017г., при граници на имота: поземлени имоти с
идентификатори:
10135.1507.908,
10135.1507.935,
10135.1507.937,
10135.1507.949, в размер на 7 870 лева (седем хиляди осемстотин и
осемдесет), без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м.
възлизащ на 203,25 лв. (двеста и три лева двадесет и пет стотинки), без
включен ДДС и решава да се извърши продажба на имота на собственика
на законно построена върху него сграда - Дария Славчева Атанасова по
одобрената пазарна оценка.

1267-2. 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, в изпълнение на „Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018г.“,
във връзка с реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал.
3 от Закона за общинската собственост, по заявление от Павлин Иванов
Николов и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
АУ100563ВН-011ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява
пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, отговарящ на
изискванията на Закона за независимите оценители, с която е определена
пазарната стойност на 92,38 кв.м. идеални части от общинската част на
имота, с площ 223,48/290 кв.м. идеални части от поземлен имот с
идентификатор 10135.1507.936 (десет хиляди сто тридесет и пет. хиляда
петстотин и седем.деветстотин тридесет и шест), по Кадастрална карта и
кадастрални регистри на гр. Варна, находящ се в гр. Варна, ул. „Граф
Игнатиев“ № 34, предмет на АОС № 9675/10.11.2017 г., при граници на
имота:
поземлени
имоти
с
идентификатори:
10135.1507.908,
10135.1507.935, 10135.1507.937, 10135.1507.949, в размер на 16 427
(шестнадесет хиляди четиристотин двадесет и седем) лева, без включен
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. възлизащ на 177,82 лв. (сто
седемдесет и седем лева осемдесет и две стотинки), без включен ДДС и
решава да се извърши продажба на имота на собственика на законно
построена върху него сграда - Павлин Иванов Николов по одобрената
пазарна оценка.

1268-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № АУ018965ВН-025ВН/15.05.2018г. Общински съвет – Варна допълва
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост през 2018 г.“ както следва: Към точка X „Недвижими имоти –
частна общинска собственост, за които в община Варна ще се проведе
процедура по продажба на земя, на собственика на законно построена
върху нея сграда“, се добавя ПИ с идентификатор 72709.501.252, с площ от
469 кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Райко
Панчелиев“ № 5, Акт за частна общинска собственост № 8642/02.10.2015
г.
1268-2-1. 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 по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № АУ018965ВН-025ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна

одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с
която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 16
000 (шестнадесет хиляди) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на
1 кв.м. в размер на 34,12 (тридесет и четири лева и дванадесет стотинки)
лева, без включен ДДС.
1268-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост и чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № АУ018965ВН-025ВН/15.05.2018г.,
Общински съвет – Варна взема решение за продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор
72709.501.252 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и
едно.двеста петдесет и две), с площ от 469 (четиристотин шестдесет и
девет) кв.м., находящ се в Община Варна, с. Тополи, ул. „Райко
Панчелиев“ № 5, при граници на имота: ПИ 72709.501.253, ПИ
72709.501.818, ПИ 72709.501.992, ПИ 72709501.985, на Петко Йорданов
Петков и Милкана Йорданова Калайджиева, при равни квоти, както
следва:
- За Петко Йорданов Петков – 234,50 кв.м. идеални части от ПИ
72709.501.252, целият с площ от 469 кв.м. на пазарна цена от 8 000 (осем
хиляди) лева, без включен ДДС;
- За Милкана Йорданова Калайджиева – 234,50 кв.м. идеални части от
ПИ 72709.501.252, целият с площ от 469 кв.м. на пазарна цена от 8 000
(осем хиляди) лева, без включен ДДС.
За гореописания имот има съставен акт за частна общинска
собственост № 8642/02.10.2015г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1269-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № АУ000254ВН-017ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2018 г.”, както следва: Към раздел Х.
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община
Варна ще се проведе процедура по продажба на земя, на собственика на

законно построената върху нея сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС и
НРПУРОИ - без търг или конкурс”, се добавя следния текст:
Данни за имота
АОС №
община Варна, с. Тополи, ул. „Овчага“ № 38,
ПИ 72709.501.683, с площ 603 кв.м.
9687/22.12.2017г.

1269-2-1. 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, 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. № АУ000254ВН017ВН/15.05.2018г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка,
изготвена от оценител на имоти, отговарящ на изискванията на Закона за
независимите оценители, във връзка с реализиране на разпоредителна
сделка на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и
взема решение за продажба на ПИ с идентификатор 72709.501.683
(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и
едно.шестстотин осемдесет и три), находящ се в община Варна, с.
Тополи, ул. „Овчага“ № 38, с площ от 603 (шестстотин и три) кв.м., по
Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, предмет на Акт
за частна общинска собственост № 9687/ 22.12.2017 г., при граници на
имота: ПИ с идентификатори: 72709.501.1031, 72709.501.682,
72709.501.681, 72709.501.684, 72709.501.685, 72709.501.686, на Тодор
Радков Тодоров, в размер на 37 200 (тридесет и седем хиляди и двеста)
лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. в размер на
61,69 лв. (шестдесет и един лева шестдесет и девет стотинки), без включен
ДДС.

1270-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № АУ117708ВН-017ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2018 г.“, както следва: към Раздел Х. Недвижими
имоти – частна общинска собственост, за които община Варна ще проведе
процедура по продажба на земя на собственика на законно построена
върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС и НРПУРОИ без търг или
конкурс, се добавя следния текст:
Данни за имота
АОС №

гр. Варна, „Вилна зона“, ул. „4-та“ № 24,
9818/2018 г.
ПИ №10135.2564.1292 с площ 1 059 кв.м.
1270-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № АУ117708ВН-017ВН/20.06.2018г., Общински
съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба
на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.
Варна, „Вилна зона“, ул. „4-та“ № 24, представляващ ПИ
№10135.2564.1292 с площ 1 059 кв.м., при граници на имота: ПИ
№10135.2564.100, ПИ №10135.2564.28, ПИ №10135.2564.1266, ПИ
№10135.2564.104, ПИ №10135.2564.105, ПИ №10135.2564.87, ПИ
№10135.2564.86, ПИ №10135.2564.85, ПИ №10135.2564.1547, в размер на
82 300,00 (осемдесет и две хиляди и триста) лева, без включен ДДС, при
стойност на 1 кв.м. – 77,71 лв., без ДДС и решава да се извърши продажба
на имота на собственика на законно построена върху него сграда - Лилия
Каменова Грънчарова, по одобрената пазарна оценка.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка.

1271-2. 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. № РД18012537ВН/20.06.2018г., Общински съвет – Варна
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, като в Раздел
XV „Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за които
община Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по
реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“, се включат
недвижими имоти - частна общинска собственост, находящи се в гр.
Варна, жк „Чайка” до блок 27, представляващ едноетажна масивна сграда
– клуб, състоящ се от: етаж – фоайе, зала, санитарен възел и стълбище за
избата със застроена площ 134,56 кв.м. и изба със светла площ 56,96 кв.м,
ведно с припадащите се % от идеалните части от общите части на сградата
и от правото на строеж, предмет на АОС №1747/06.04.2000г. и жк
„Владислав Варненчик“ бл. 406, вх. 23, етаж 2, ап. 8, със застроена площ
равна на 91,34 кв.м, заедно с прилежащата изба с площ 4,50 кв.м. и 2,8046

% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж,
предмет на АОС № 2404/15.08.2002 г.
1271-2-1. 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.
№
РД18012537ВН/20.06.2018г., Общински съвет – Варна учредява
безвъзмездно право на ползване, върху имоти - частна общинска
собственост, находящи се в гр. Варна, както следва:
- жк „Чайка” до блок 27, представляващ едноетажна масивна сграда
– клуб, състоящ се от: етаж – фоайе, зала, санитарен възел и стълбище за
избата със застроена площ 134,56 кв.м. и изба със светла площ 56,96 кв.м.,
в едно с припадащите се % от идеалните части от общите части на сградата
и от правото на строеж, предмет на АОС №1747/06.04.2000г., в полза на
Сдружение с нестопанска цел „АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ
– ВИЖЪН”, ЕИК 103125585, вписано в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел при ВОС под № 36, том 9, стр. 167 по ф.д. № 77/1997 г. по
описа на ВОС, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз
Борис І” 115, представлявано от Георги Иванов Георгиев, за срока на
действие на Договор за възлагане на социални услуги, сключен между
Сдружението и община Варна, считано до 13.12.2022 г.;
- жк „Владислав Варненчик“ бл. 406, вх. 23, етаж 2, ап. 8 със
застроена площ равна на 91,34 кв.м., заедно с прилежащата изба с площ
4,50 кв.м и 2,8046 % идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж, предмет на АОС № 2404/15.08.2002 г., в полза на
Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за психосоциална защита
„Адаптация““, БУЛСТАТ 103578786, със седалище и адрес на
управление: гр. Варна, ул. „Найден Геров“ № 18, представлявано от д-р
Румяна Василева Бояджиева, за срока на действие на Договор за възлагане
на социални услуги, сключен между Сдружението и община Варна,
считано до 10.12.2022 г.;
Общински съвет – Варна не освобождава Сдружение с нестопанска
цел „Агенция за социално развитие – Вижън”, ЕИК 103125585, вписано в
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при ВОС под № 36,
том 9, стр. 167 по ф.д. № 77/1997г. по описа на ВОС, със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис І” 115, представлявано от
Георги Иванов Георгиев и Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за
психосоциална защита „Адаптация““, БУЛСТАТ 103578786 от заплащане
на режийни разноски в размер на 1 243,78 (хиляда двеста четиридесет и
три лева и седемдесет и осем стотинки) лева, в полза на община Варна
съгласно чл. 79, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови
отпадъци, данъка върху недвижимия имот се извършва от ползвателя за
негова сметка.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на
ползване върху гореописания имот, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.

1272-2. 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. № РД17021491ВН-003ВН/20.06.2018г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018“: Прехвърляне от
Раздел V в Раздел XV „Недвижими имоти и вещи-частна общинска
собственост, за които община Варна ще проведе процедура по учредяване
право на ползване по реда на чл. 39 от ЗОС и разпоредбите на НРПУРОИ“,
на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се гр. Варна,
ул. „Генерал Столетов“ вх. 65, представляващ подблокова част на седем
етажен жилищен блок, състоящ се от две работни помещения, помощно
помещение, санитарен възел със застроена площ 46,02 кв.м., предмет на
АОС 60/10.02.1997 г.
1272-2-1. 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, във
връзка с чл. 5 от Наредба за организацията и дейността на клубовете на
пенсионерите в община Варна и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД17021491ВН-003ВН/20.06.2018г., Общински съвет –
Варна реши:
1. Разкрива пенсионерски клуб в недвижим имот, находящ се гр.
Варна, ул. „Генерал Столетов“ вх. 65, представляващ подблокова част на
седем етажен жилищен блок, състоящ се от две работни помещения,
помощно помещение, санитарен възел със застроена площ равна на 46,02
кв.м., предмет на АОС № 60/10.02.1997 г.
2. Учредява безвъзмездно право на ползване върху гореописания
имот в полза на Дирекция „Социални дейности“ при община Варна, за

нуждите на пенсионерските организации на територията на община Варна
в район „Приморски“, за срок от 5 /пет/ години.
Издръжката на пенсионерския клуб да бъде в рамките на
утвърдените бюджетни кредити за годишна издръжка на функция
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, Дейност 525 „Клубове на
пенсионера, инвалида и други.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

1273-2. 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. № РД18008876ВН/04.05.2018г., 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 имот частна
- общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ №
11, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10135.1504.221.1.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и
четири.двеста двадесет и едно.едно.пет), със застроена площ от 161,10 (сто
шестдесет и едно цяло и десет стотни) кв.м.,както и 15,9040 (петнадесет
цяло девет хиляди и четиридесет десетохилядни) % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж по Кадастралната карта и
кадастрални регистри на гр. Варна, одобрени със заповед № РД-1898/10.11.2008 г. на ИД на АГКК – предмет на Акт за частна общинска
собственост № 8155/19.03.2015 г.
1273-2-1. 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.
№
РД18008876ВН/04.05.2018г., Общински съвет – Варна предоставя на
Дирекция „Здравеопазване“, представлявана от Директор, безвъзмездно за
управление имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна,
бул. „Мария Луиза“ № 11, представляващ Самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 10135.1504.221.1.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда
петстотин и четири.двеста двадесет и едно.едно.пет), със застроена площ

от 161,10 (сто шестдесет и едно цяло и десет стотни) кв.м.,както и 15,9040
(петнадесет цяло девет хиляди и четиридесет десетохилядни) % идеални
части от общите части на сградата и от правото на строеж по
Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, одобрени със
заповед № РД-18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК - предмет на Акт за
частна общинска собственост № 8155/19.03.2015 г., за срок от 5 (пет)
години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

1274-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9, т.
4 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД18008463ВН/30.04.2018г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г.“: Допълва Раздел
XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които община Варна ще
открие процедура по придобиване в собственост или управление от
Държавата, частни физически или юридически лица“, с част от имот публична държавна собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Виница“,
ул. „Овеч“ № 2, представляващ част от сгради с идентификатори:
10135.2575.201.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
седемдесет и пет.двеста и едно.три), със застроена площ равна на 279
(двеста седемдесет и девет) кв.м., на два етажа и 10135.2575.201.4 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.двеста и
едно.четири) със застроена площ от 266 (двеста шестдесет и шест) кв.м., на
един етаж.
1274-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД18008463ВН/30.04.2018г., Общински съвет – Варна взема
решение за провеждане на процедура за предоставяне безвъзмездно за
управление в полза на община Варна на част от имот-публична държавна
собственост, находящ се в гр. Варна, кв. „Виница“, ул. „Овеч“ № 2,
представляващ част от сгради с идентификатори 10135.2575.201.3 (десет
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.двеста и
едно.три) със застроена площ от 279 (двеста седемдесет и девет) кв.м., на
два етажа и 10135.2575.201.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин седемдесет и пет.двеста и едно.четири), със застроена площ от

266 (двеста шестдесет и шест) кв.м., на един етаж за временно настаняване
на 100 (сто) деца в предучилищна и яслена възраст от основната сграда на
ДГ № 23 „Иглика“, за срок до 31.12.2019 г.
За сградата на „Дома за медико-социални грижи за деца“, кв.
„Виница“, ул. „Овеч“ № 2, има съставен Акт за публична държавна
собственост № 9163/26.09.2016 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да
проведе необходимите процедури в съответствие с разпоредбите на чл. 15,
ал. 2 от Закона за държавната собственост по реда на чл. 6, ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, за
приемане безвъзмездно за управление в полза на община Варна на
гореописания недвижимия имот, както и осъществяването на всички
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на
решението.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

1275-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, в изпълнение на раздел ХVIII, т. 5 – т. 10 от
одобрената с решение № 1058-2/26/31.01.2018 г. на Общински съвет –
Варна „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2018 година“ и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД18008544ВН/30.04.2018г., Общински съвет –
Варна взема решение за провеждане на процедура за предоставяне в полза
на Община Варна за безвъзмездно управление за срок от 10 (десет) години
на недвижими имоти – публична държавна собственост, попадащи в
обхвата на Групова археологическа недвижима културна ценност
„Манастирски комплекс в м. „Караач теке“, община Варна, област
Варна, с категория „национално значение“, а именно:
- ПИ с идентификатор 10135.3505.560, с площ от 4 319 кв.м.,
находящ се в гр. Варна, со „Сълзица“; трайно предназначение на
територията: защитена; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до
10 м.) – предмет на Акт за публична държавна собственост №
7781/11.04.2011 г.;
- ПИ с идентификатор 10135.3505.617, с площ от 616 кв.м.,
находящ се в гр. Варна, со „Сълзица“; трайно предназначение на

територията: защитена; начин на трайно ползване: за археологически
паметник на културата – предмет на Акт за публична държавна
собственост № 7782/11.04.2011 г.;
- ПИ 10135.3505.618, с площ от 3 749 кв.м., находящ се в гр. Варна,
со „Сълзица“; трайно предназначение на територията: защитена; начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м) – предмет на Акт за
публична държавна собственост № 7783/11.04.2011 г.;
- ПИ 10135.3505.619, с площ от 562 кв.м., находящ се в гр. Варна, со
„Сълзица“; трайно предназначение на територията: защитена; начин на
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) – предмет на Акт за
публична държавна собственост № 7784/11.04.2011 г.;
- ПИ 10135.3505.620, с площ от 191 кв.м., находящ се в гр. Варна, со
„Сълзица“; трайно предназначение на територията: защитена; начин на
трайно ползване: за археологически паметник на културата – предмет на
Акт за публична държавна собственост № 7785/11.04.2011 г.;
- ПИ 10135.3505.621, с площ от 334 кв.м., находящ се в гр. Варна, со
„Сълзица“; трайно предназначение на територията: защитена; начин на
трайно ползване: за археологически паметник на културата – предмет на
Акт за публична държавна собственост № 7786/11.04.2011 г.
Кадастралната карта и кадастрален регистър на район „Младост“ са
одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК и изменена
в частта на со „Сълзица“ със заповед № КД-14-03-471/16.02.2012 г. на
Началник на СГКК – гр. Варна.
Общински съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна да
проведе съответните процедури по реда на чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закона за
културното наследство, чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона
за държавната собственост и чл. 15, ал. 2 от Закона за държавната
собственост, както и сключване на договор с Министъра на културата на
основание чл. 12, ал. 5 от Закона за културното наследство, за уреждане на
правата и задълженията на двете страни и приемане за безвъзмездно
управление на описаните недвижими имоти, след решение на
Министерски съвет на Република България.

1276-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД18001706ВН-004ВН/15.05.2018г., 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:
Данни за имота
Площ - кв.м. АОС/правно основание
со „Боровец-юг“, гр. Варна,
чл.2, ал.1, т.2 от ЗОС, във
придаваеми части от ПИ
53 кв.м.
връзка с §7, ал.1, т.4 от
10135.5401.5 към проектен
ПЗР на ЗМСМА
УПИ Х-974 кв.4
1276-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД18001706ВН-004ВН/15.05.2018г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим
оценител, отговарящ на изискванията на Закона за независимите
оценители, във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 от Закона за устройство на територията, на придаваемата част към
проектен УПИ Х-974, кв. 4, находящ се в со „Боровец-юг“, гр. Варна, с
площ от 53 (петдесет и три) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5401.5
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и едно.пет), с
начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ - общинска
собственост, непопадащи в улична регулация, в размер на 2 020 (две
хиляди и двадесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1
(един) кв.м. в размер на 38,11 лв. (тридесет и осем лева и единадесет
стотинки), без включен ДДС.
1276-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона
за устройство на територията , чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД18001706ВН-004ВН/15.05.2018 г.,
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 възмездно на Кремчо
Недялков Стоянов, собствеността върху 53 (петдесет и три) кв.м. от ПИ
с идентификатор 10135.5401.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет
хиляди четиристотин и едно.пет), целият с площ от 51 419 кв.м., по
Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, с начин на
трайно ползване „за второстепенна улица“ - общинска собственост,
непопадащи в улична регулация, които се придават към проектен
проектен УПИ Х-974, кв. 4, со „Боровец-юг“, гр. Варна, съгласно проект за

изменение на ПУП–ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с решение по т. 21,
протокол № 45/05.12.2017г., по одобрената по-горе пазарна оценка.
2. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за
УПИ Х-974, кв.4, со „Боровец-юг“, гр. Варна.
3. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила
шест месеца след сключване на предварителния договор, се изготвят нови
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови
пазарни цени, въз основа на които ще се сключва окончателният договор за
уреждане на имуществените взаимоотношения между община Варна и
Кремчо Недялков Стоянов.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки.

1277-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД18009709ВН/15.05.2018г., 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:
АОС/правно
Данни за имота
Площ - кв.м.
основание
со „Боровец-юг“, гр.Варна,
придаваеми части от ПИ
82 кв.м от ПИ
чл.2, ал.1, т.2 от
10135.5404.9756 към проектен ХІV10135.5404.9756 ЗОС, във връзка
2159 „за жил. стр.“, кв.40, отнемане на 22 кв.м от ПИ
с §7, ал.1, т.4 от
части от ПИ 10135.5404.2159
10135.5404.2159 ПЗР на ЗМСМА
попадащи в улична регулация
1277-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № РД18009709ВН/15.05.2018г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарните оценки, изготвени от независим оценител,
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във

връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17, ал. 2 от Закона
за устройство на територията, както следва:
- на 82 кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5404.9756, целият с
площ от 636 кв.м., с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ общинска собственост, непопадащи в улична регулация, придаваеми към
проектен ХІV-2159 „за жил. стр.“, кв. 40, со „Боровец-юг“, гр. Варна, с
проектна площ 637 кв.м., в размер на 2 985 (две хиляди деветстотин
осемдесет и пет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1
(един) кв.м. в размер на 36,40 лв. (тридесет и шест лева и четиридесет
стотинки), без включен ДДС.
- на 22 кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5404.2159, целият с
площ от 577 кв.м. – собственост на Божидар Веселинов Бонев, попадащи в
уличната регулация (придаваеми към ПИ 10135.5058.13), в размер на 673
(шестстотин седемдесет и три) лева, без включен ДДС, при пазарна
стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 30,59 лв. (тридесет лева петдесет и
девет стотинки), без включен ДДС.
1277-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от
Закона за устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост през 2018 г.” и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД18009709ВН/15.05.2018г., 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 на Божидар Веселинов Бонев,
собствеността върху 82 кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.5404.9756,
целият с площ 636 кв.м., по Кадастралната карта и кадастрални регистри
на гр.Варна, с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ общинска собственост, непопадащи в улична регулация, придаваеми към
проектен ХІV-2159 „за жил. стр.“, кв. 40, со „Боровец-юг“, гр. Варна, с
проектна площ 637 кв.м., съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ,
приет с решение по т.10, протокол № 29/08.08.2017г. на ЕСУТ при община
Варна, по одобрената по-горе пазарна оценка.
2. Божидар Веселинов Бонев ще прехвърли на Община Варна
собствеността върху 22 кв.м. от собствения си недвижим имот,
представляващ ПИ с идентификатор 10135.5404.2159, целият с площ от
577 кв.м., по Кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна,
придобит на основание нот.акт № 61, том ІІ, рег. № 17400, дело №
230/2013г., попадащи в уличната регулация, които ще се придадат към ПИ
10135.5058.13, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски
път“ – общинска собственост, по одобрената по-горе пазарна оценка.

3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще
се извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на имотите
в размер на 2 312 (две хиляди триста и дванадесет) лева, следва да се
заплати в полза на община Варна от Божидар Веселинов Бонев.
4. В предварителния договор изрично да се впише клауза, че
окончателния договор за прехвърляне правата на собственост ще бъде
сключен след влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ за
УПИ ХІV-2159 „за жил. стр.“, кв. 40, со „Боровец-юг“, гр. Варна.
5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила
шест месеца след сключване на предварителния договор, 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 Божидар Веселинов Бонев.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки.

1278-2. 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. № АУ059241ВН-009ВН/15.05.2018 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 г.“: Допълва в Раздел
ХVII- „Недвижими имоти-частна общинска собственост, за които ще се
проведат процедури по реда на чл. 15 и чл. 17 от ЗУТ, след одобряване на
съответен ПУП-ПР и ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в община Варна, със следният
имот: 61,90 (шестдесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м. от ПИ с
идентификатор 10135.3523.9535 (десет хиляди сто тридесет и пет.три
хиляди петстотин двадесет и три.девет хиляди петстотин тридесет и пет)
попадащи в проектен УПИ XLI-139, кв. 25, по ПУП-ПРЗ на со „Кочмар“.
1278-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл.
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета
на Община Варна с рег. № АУ059241ВН-009ВН/15.05.2018г., Общински
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим

оценител, във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17,
ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията, за следните имоти:
- на 19 (деветнадесет) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.3523.139
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и три.сто
тридесет и девет), които се отнемат от проектен УПИ XLI-139, кв. 25
собственост на Магдалена Георгиева Трингова, съгласно Н.А № 137, том 2,
рег. 5301, дело № 312/2017 г. на стойност 1 347 (хиляда триста четиридесет
и седем) лева, без включен ДДС.
- на 61,90 (шестдесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м. от ПИ с
идентификатор 10135.3523.9535 (десет хиляди сто тридесет и пет.три
хиляди петстотин двадесет и три.девет хиляди петстотин тридесет и пет)
попадащи в проектен УПИ XLI-139, кв. 25, по ПУП-ПРЗ на с.о „Кочмар“
които се придават, на стойност 4 387 (четири хиляди триста осемдесет и
седем) лева, без включен ДДС.
1278-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от
Закона за устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.“
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ059241ВН009ВН/15.05.2018г. Общински съвет – Варна упълномощава кмета на
Община Варна да сключи предварителен договор за прехвърляне право на
собственост, при следните условия:
Община Варна ще прехвърли в собственост на Магдалена Георгиева
Трингова, следния недвижим имот: 61,90 (шестдесет и едно цяло и
деветдесет стотни) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.3523.9535 (десет
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и три.девет
хиляди петстотин тридесет и пет) попадащи в проектен УПИ XLI-139, кв.
25, по ПУП-ПРЗ на со „Кочмар“, с начин на трайно ползване „за
второстепенна улица“ - общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т.
2 от Закона за общинската собственост, във връзка с §7, ал. 1, т. 4 от ПРЗ
на Закона за местното самоуправление и местната администрация,
придадени към проектен УПИ XLI-139, кв. 25 по плана на с.о „Кочмар“,
съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ на со „Кочмар“, одобрен със
заповед № Г-41/24.06.2013 г. от вр.и.д Кмет на община Варна, по
одобрената по-горе пазарна оценка.
Магдалена Георгиева Трингова, ще прехвърли в собственост на
община Варна 19 (деветнадесет) кв.м. от ПИ с идентификатор
10135.3523.139 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин
двадесет и три.сто тридесет и девет), попадащи в улична регулация,
собственост на Магдалена Георгиева Трингова, съгласно нотариален акт №

137, том 2, рег. 5301, дело № 312/2017 г, с начин на трайно ползване-„за
второстепенна улица“, по одобрената по-горе пазарна оценка.
Прехвърлянето в собственост на имотите, описани по-горе ще се
извърши възмездно, като разликата между пазарните оценки на
придобиваните имоти от двете страни от 3 040 (три хиляди и четиридесет)
лева, без включен ДДС, следва да се плати в полза на община Варна от
Магдалена Георгиева Трингова.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1279-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД18002186ВН-006ВН/20.06.2018г. Общински съвет – Варна
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост през 2018 г.“ както следва: към точка XVII
„Недвижими имоти – общинска собственост, за които могат да се проведат
процедури по реда на чл. 15 и чл. 17 от ЗУТ, след одобряване на
съответния ПУП-ПУР или ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в община Варна се добавя
19 кв.м. придаваеми части към проектен УПИ XVIII-1383.
1279-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 2 от
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община
Варна с рег. № РД18002186ВН-006ВН/20.06.2018г., Общински съвет –
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, във
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17 от Закона за
устройство на територията, на 19 (деветнадесет) кв.м. придаваеми към
проектен УПИ XVIII-1383, в размер на 1 178 (хиляда сто седемдесет и
осем) лева, без включен ДДС.
1279-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 17 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 и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД18002186ВН-006ВН/20.06.2018г., Общински
съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна да сключи
предварителен договор за прехвърляне право на собственост, като:

1. Община Варна ще прехвърли на Станислав Славчев Сланев и
Радостина Стойчева Сланева собствеността върху 19 (деветнадесет) кв.м.
от поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1383, целият с площ от 10
204 (десет хиляди двеста и четири) кв.м. и начин на трайно ползване „за
второстепенна улица” - общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т.
2 от Закона за общинската собственост, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от
Преходни и заключителни разпоредби на
Закона за местното
самоуправление и местната администрация, непопадащи в улична
регулация по ПУП-ПУР на кв. „Изгрев“, одобрен с решение № 5526/26,27.07.2012г. на Общински съвет – Варна, които се придават към
проектен УПИ XVIII-1383, кв.169, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна,
обособен съгласно проект за изменение на ПУП-ПРЗ, приет на основание
чл. 128, ал. 3, от Закона за устройство на територията , с решение по т.18 от
протокол № 16/24.04.2018г. на ЕСУТ – Варна при община Варна, на
пазарна цена в размер на 1 178 (хиляда сто седемдесет и осем) лева, без
включен ДДС.
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 изменение на
ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-1383, кв.169, по плана на кв. „Изгрев“, гр. Варна.
3. В случай, че изменението на ПУП-ПРЗ не влезе в сила шест
месеца след сключване на предварителния договор, се извършват нови
оценки от независим оценител, а Общински съвет – Варна определя нови
пазарни цени, въз основа на които се сключва окончателният договор за
уреждане на имуществените взаимоотношения между Община Варна и
Станислав Славчев Сланев и Радостина Стойчева Сланева.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на разпоредителната сделка.

1280-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с решение по
протокол № 2/16.03.2018 г. на комисия, назначена със заповеди на кмета на
Община Варна № 0760/23.02.2018 г. и № 0761/23.02.2018 г., и във връзка с
писмо от Орлин Данеков – член на комисията назначена със Заповед №
0761/23.02.2018 г., на кмета на Община Варна с рег. № РД18002367ВН007ВН/19.03.2018 г. и писмо от Николай Няголов – Директор на Дирекция
„Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ при община
Варна с рег. № РД18002367ВН-010ВН/12.04.2018 г., Общински съвет –

Варна предоставя право за безвъзмездно поставяне на зарядни станции за
електрически автомобили върху части от имоти – общинска собственост
съгласно приложени схеми №№ 1-12 /приложени към настоящото
решение/, приети с решение на ЕСУТ при община Варна по протокол №
2/16.01.2018 г. и одобрени от Главния архитект на община Варна, в полза
на Общинско предприятие „Общински паркинги и синя зона“,
представлявано от инж. Младен Иванов – Директор, за срок от 10 (десет)
години.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.

1281-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за общинската
собственост и чл. 17 от Наредбата за реда за упражняване на правата на
собственост върху частта на община Варна от капитала на търговските
дружества и във връзка с писма от инж. Злати Златев – Изпълнителен
директор на „Градски транспорт“ ЕАД с рег. № ОС18000258ВН/13.04.2018
г. и № ОС18000258ВН-001ВН/18.05.2018 г., Общински съвет – Варна дава
съгласие за бракуване на ДМА /автобуси/ – собственост на „Градски
транспорт“ ЕАД, съгласно приложения списък към настоящото решение.
Общински съвет – Варна задължава Изпълнителния директор на
„Градски транспорт“ ЕАД да проведе конкурс за изкупуването на
горепосочените ДМА като вторични суровини, след бракуването им, като
бъдат набрани и разгледани минимум пет оферти от кандидат – купувачи с
оглед постигане на най-висока изкупна цена.

1282-2. 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. № ОС18000310ВН/27.04.2018 г., Общински съвет –
Варна одобрява избрания от дружеството застраховател – ЗАД „Армеец“
АД, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на сградата и
имуществото на дружеството.

1283-2. 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 рег.№
ОС18000339ВН/01.06.2018 г. от Минко Христов – Изпълнителен директор
на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, Общински съвет – Варна
одобрява избрания от дружеството застраховател – ЗАД „Алианц
България“, и дава съгласие за сключване на договор за застраховка на
имуществото на дружеството.

1284-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 2, чл. 192, ал. 1 и ал.
7, чл. 193, във връзка с чл. 166, ал. 2 и чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, чл.
51б, ал. 1 от Закон за общинската собственост, чл. 13, ал. 1, т. 2 от
„Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта
на община Варна от капитала на търговските дружества”, в съответствие
със свое решение № 1011- 9(22)/ 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. и по
предложение
на
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД18012529ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна реши:
I. Увеличава капитала на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД
от 34 581 500 (тридесет и четири милиона петстотин осемдесет и една
хиляди и петстотин) лева на 34 736 320 (тридесет и четири милиона
седемстотин тридесет и шест хиляди триста и двадесет) лева, разпределен
в 3 473 632 (три милиона четиристотин седемдесет и три лева шестстотин
тридесет и два) броя акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет)
лева, чрез записване от едноличния собственик на капитала – Община
Варна на нови 15 482 (петнадесет хиляди четиристотин осемдесет и два)
поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.
За сметка на записаните нови акции Община Варна внася в капитала
на дружеството непарична вноска, представляваща:
1. сграда, находяща се вляво от входа на „Летен театър“, с
идентификатор 10135.2561.2.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и едно.две.две) със застроена площ 100.00 (сто) кв.м.;
етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; година на
построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна, „Приморски парк“,
ПИ 10135.2561.2, ст.кад. 5360007; при граници на имота ПИ 10135.2561.1 и
ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна общинска собственост №
6085/05.05.2010 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Варна на
17.05.2010 г., том ХХII, № 22, вх. регистър № 8443, д. № 4662;

2. сграда, находяща се вдясно от входа на „Летен театър“, с
идентификатор 10135.2561.2.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и едно.две.три) със застроена площ 102.00 (сто и два)
кв.м.; етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; година на
построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна, „Приморски парк“,
ПИ 10135.2561.2.3, ст.кад. 5360007, при граници на имота ПИ 10135.2561.1
и ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна общинска собственост №
6086/05.05.2010 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Варна на
17.05.2010 г., том ХХII, № 24, вх. регистър № 8447, д. № 4664.
Оценката на непаричната вноска на Община Варна в капитала на
„Дворец на културата и спорта” ЕАД е в размер на 154 820 (сто петдесет и
четири хиляди осемстотин и двадесет) лева, съгласно оценителска
експертиза изготвена по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския закон от вещи
лица, назначени с Акт за назначаване на вещи лица № 20180313112415 от
15.03.2018 г. на Търговски регистър при Агенция по вписванията.
II. Изменя чл. 7, чл. 8 и чл. 10, ал. 1 от Устава на Еднолично
акционерно дружество „Дворец на културата и спорта“ ЕАД, които да
придобият следния вид:
„Чл. 7. Капиталът на дружеството в левове е в размер на 34 736 320
лв. (тридесет и четири милиона седемстотин тридесет и шест хиляди
триста и двадесет лева), разпределен в 3 473 632 (три милиона
четиристотин седемдесет и три лева шестотин тридесет и два) броя акции,
всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева, като към датата на
вписване капиталът е записан изцяло.
Чл. 8. Община Варна внася целия уставен капитал на дружеството
като непарична вноска, представляваща:
1. Земя с площ от 35 000 кв.м., представляваща УПИ-I, в кв. 43 по
плана на 18 м.р.; сграден фонд – сграда – стара част с площ от 7 000 кв.м. и
нова с площ от 6 600 кв.м.; трафопост с площ от 409 кв.м.; помпена
станция, находяща се на офицерски плаж с площ от 125 кв.м.; външен
топлопровод; външна дъждовална канализация, осветителна и
електрическа канална мрежа; околно пространство; ДМА – машини,
съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар,
програмни продукти, стоки и материали. Стойност на непаричната вноска
– 34 331 500 лв.
2. Сграда, находяща се вляво от входа на „Летен театър“, с
идентификатор 10135.2561.2.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди
петстотин шестдесет и едно.две.две) със застроена площ 100.00 (сто) кв.м.;
етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; година на
построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна, „Приморски парк“,
ПИ 10135.2561.2, ст.кад. 5360007; при граници на имота ПИ 10135.2561.1 и
ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна общинска собственост №
6085/05.05.2010 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Варна на

17.05.2010 г., том ХХII, № 22, вх. регистър № 8443, д. № 4662 и сграда,
находяща се вдясно от входа на „Летен театър“, с идентификатор
10135.2561.2.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин
шестдесет и едно.две.три) със застроена площ 102.00 (сто и два) кв.м.;
етажност – 1 (един) етаж; конструкция – монолитна; година на
построяване – 1956 г.; с местонахождение гр. Варна, „Приморски парк“,
ПИ 10135.2561.2.3, ст.кад. 5360007, при граници на имота ПИ 10135.2561.1
и ПИ 10135.2561.2, предмет на Акт за частна общинска собственост №
6086/05.05.2010 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Варна на
17.05.2010 г., том ХХII, № 24, вх. регистър № 8447, д. № 4664. Стойност на
непаричната вноска – 154 820 лв. Акт за назначаване на вещи лица №
20180313112415 от 15.03.2018 г.
Чл. 10 (1) Капиталът е разпределен в 3 473 632 броя акции, всяка от
които с номинална стойност 10 лева.“
Общински съвет – Варна възлага на Изпълнителния директор на
„Дворец на културата и спорта” ЕАД да предприеме всички необходими
действия за вписване на горепосочените обстоятелства по отношение
увеличаването на капитала по партидата на дружеството в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, да представи актуален устав на
дружеството, съобразен с приетите промени към датата на приемане на
решението, да впише промените в Имотния регистър към Агенцията по
вписванията и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

1285-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 51а, ал. 4, т. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 147 от Търговския закон, чл. 8, ал. 1, т. 9 от
Наредбата за упражняване на правата на собственост върху частта на
Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка с
изтичане на срока на Договора за възлагане на управлението на „Обреди“
ЕООД на 22.05.2018 г., Общински съвет – Варна решава да бъде
продължен за нов тригодишен срок договорът за управление на Елица
Пламенова Ботева – управител на „Обреди“ ЕООД, ЕИК 813106564.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да
извърши всички правни и фактически действия по правилното и
законосъобразно изпълнение на решението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка трета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Финанси и бюджет“ относно:
(1) – корекция на приложение 21 – „Списък на лицата, които имат
право на транспортни разходи по бюджета на Община Варна за 2018 г. към
решение № 1066-4/26/31.01.2018 г. на Общински съвет – Варна.
(2) – даване на съгласие Община Варна да извърши инвестиции в
стадион „Локомотив“, находящ се в гр. Варна, бул. „Сливница“.
(3) – приемане на Актуализирана план-сметка за дейност
„Чистота“ за 2018 г.
(4) – вземане на решение за отпускане на финансови средства за
ремонтни дейности за нуждите на храм „Свети цар Борис Михаил“ и
джамията в район „Аспарухово“.
(5) – опрощаване на държавни вземания.
(6) – осигуряване на средства за неотложен ремонт на брегозащитно
и брегоукрепително съоръжение, представляващо поземлен имот с ид. №
10135.2569.187, находящо се в кк „Св. Св. Константин и Елена.
(7) – одобряване на текст към Анекс № 1 към договор за
обществен превоз на пътници между община Варна и „Градски
транспорт“ ЕАД гр. Варна от 21.10.2013 г.
(8) – възлагане на „Ученическо и столово хранене” ЕАД, на
ежедневно приготвяне и доставка на храна в общинските детски ясли,
яслени групи към детските градини и детски кухни.
Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1286-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД18007876ВН/20.04.2018 г., Общински съвет –
Варна изменя Приложение 21 „Списък на длъжностите и на лицата, които
имат право на транспортни разходи“ към бюджета на Община Варна за
2018 г., приет с решение № 1066-4(26)/31.01.2018 г. на Общински съвет –

Варна, в частта на функция V „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи“, както следва:
В т. IV. Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана
– ДСХ И ДПЛФУ“
- поради допуснато повторение на лица и длъжности:
№ 20 и № 29 Илия Иванов Атанасов - санитар
Да се чете: № 20 Илия Иванов Атанасов - санитар;
№ 24 и № 32 Ангелина Тодорова Василева - санитар
Да се чете: № 30 Ангелина Тодорова Василева - санитар;
№ 35 Красимир Георгиев Станев - шофьор и №37 Красимир
Георгиев Станев - работник поддръжка
Да се чете: № 34 Красимир Георгиев Станев - шофьор/работник
поддръжка.
- поради неправилно изписване на имена:
№ 52 Гинка Атанасова Стоянова - счетоводител
Да се чете: № 50 Гинка Атанасова Григорова - счетоводител;
- поради грешно изписана номерация:
№ 33 Стела Георгиева Стоева - санитар и №33 Светлана Кръстева
Стоянова - главен готвач;
Да се чете: № 31 Стела Георгиева Стоева - санитар и №32 Светлана
Кръстева Стоянова - главен готвач
- допълва списъка със следните имена и длъжности:
Атча Ибрям Халил – работник-кухня
Йонка Боянова Белева – трудотерапевт
Тодор Радославов Таракчиев – охрана
Галина Маринова Зидарова – медицинска сестра
Спасия Николова Янева – готвач
Искра Цветанова Климентова – работник-кухня
Александра Панайотова Николова – работник-кухня
Йордан Драганов Димитров - охрана
Янко Димитров Янев – охрана
Красимир Проданов Василев - рехабилитатор
В т. IX. Дирекция „Социални дейности“, Отдел „социални услуги
и проекти“ - поради допуснато неправилно изписване на имената:
№ 7 Ивелина Димитрова Кирилова - гл. инспектор „Социални
услуги за деца“
Да се чете: № 7 Ивелина Кирилова Илиева - Димитрова - гл.
инспектор „Социални услуги за деца“.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния
кодекс, тъй като от закъснението на изпълнението на решението биха
настъпили имуществени вреди на правоимащите служители.

1287-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД18012219ВН/18.06.2018 г., Общински съвет –
Варна дава съгласие кмета на Община Варна да направи инвестиции в
Спортен комплекс „Локомотив“, бул. „Сливница“, както следва:
- да закупи 4 (четири) броя контейнери от неръждаема конструкция,
разглобяеми модули с топло- и шумоизолация, с предназначение битовосанитарни помещения на стойност 36 000 лв., с включен ДДС.
Средствата да бъдат включени в разчета за капиталови разходи по
бюджета на община Варна за 2018 г., като обект „Четири броя контейнери
от неръждаема конструкция, разглобяеми модули с топло и шумоизолация,
с предназначение битово-санитарни помещения“, по §52 „Придобиване на
ДМА“ за сметка на дейност 898 „Други дейности по икономиката“ §52
„Придобиване на ДМА“ - климатици.
- за извършване на текущ ремонт на Спортен комплекс „Локомотив“,
изразяващ се в доставка, монтаж и демонтаж на ПВЦ-седалки, боядисване
на ограда, подмяна на тартаново покритие на лекоатлетическа писта,
ремонт на кула на стадиона възлизащ на 73 944 лв., с включен ДДС,
съгласно
Количествено-стойностна
сметка,
изготвена
от
ОП
„Инвестиционна политика“ – приложение към настоящото решение.
Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по
икономиката“ , §10 „Издръжка“ по бюджета на община Варна за 2018 г.
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно извършване на инвестициите.

1288-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал.2 във връзка с чл.17, ал.1,
т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по
предложение
от
кмета
на
Община
Варна
с
рег.
№
РД18012538ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна приема
Актуализирана план-сметка за дейност “Чистота” за 2018 г., съгласно
приложение към настоящото решение.

1289-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение от общински
съветници с рег. № РД18008900ВН/04.05.2018 г., Общински съвет – Варна
реши:

1. Взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер
до 34 009, 44 лв. (тридесет и четири хиляди и девет лв. и четиридесет и
четири ст.) на храм „Св. цар Борис - Варна“ с ЕИК 103237545,
представляван от Добромир Костадинов Георгиев за неотложни
строително монтажни работи за предотвратяване, проникване на влага в
основите на храма и предотвратяване на свлачищни процеси и ремонтни
дейности.
2. Взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер
до 4 874,69 лв. (четири хиляди осемстотин седемдесет и четири лв. и
шестдесет и девет ст.) на джамията в кв. „Аспарухово“ за монтаж на олуци,
на част от покрив на сградата и отводняване на дворната настилка на
джамията.
Средствата да бъдат осигурени като компенсирана промяна по
дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности по религиозното
дело“, §45 „Субсидии за юридически лица с нестопанска цел“, за сметка на
дейност 898 „Други дейности по икономиката“, §10 „Издръжка“ от
бюджета на Община Варна за 2018 г.

1290-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. №
ОС18000026ВН/15.01.2018 г. от Администрацията на Президента на
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на
Република България да не се опрости задължението на Данаил Димитров
Лазаров от гр. Варна.

1291-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.124 от Закона за
публичните финанси и по предложение от Тодор Балабанов – Председател
на Общински съвет – Варна с рег. № РД17020718ВН-006ВН/25.06.2018 г.,
Общински съвет – Варна решава да бъдат извършени и финансирани
неотложни аварийно-ремонтни работи, геозащитни, противоерозионни и
укрепителни мероприятия и дейности в съответствие с чл.148 ал.6 от ЗУТ
за „Аварийно възстановяване на брегозащитно и брегоукрепително
съоръжение, представляващо поземлен имот с ид. №10135.2569.187,
находящо се в кк „Св. Св. Константин и Елена“ в размер на 748 177 лв.,

като средствата бъдат осигурени като компенсирани промени по бюджета
за 2018 г. на община Варна, както следва:
1. Намалява със 748 177 лв. средствата от обект „Реконструкция на
ул. „Ал. Рачински“, в участъка от бул. „Съборни“ до ул. „Ген. Колев“, в
т.ч. отчуждаване“ по §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ в
местна дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната
мрежа“ по бюджета на община Варна.
2. Увеличава със 748 177 лв. средствата по §10-30 „Текущ ремонт“ в
местна дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ по
бюджета на община Варна за неотложни аварийно-ремонтни работи,
геозащитни, противоерозионни и укрепителни мероприятия и дейности в
съответствие с чл. 148 ал. 6 от ЗУТ за „Аварийно възстановяване на
брегозащитно и брегоукрепително съоръжение, представляващо поземлен
имот с ид. №10135.2569.187, находящо се в кк „Св. Св. Константин и
Елена“.
Възлага на кмета на Община Варна да предприеме необходимите
правни и фактически действия за изпълнение на решението.

1292-3. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16г от
Наредба 2/15.03.2002 г. и по предложение от Кмета на Община Варна с
рег. № РД17002058ВН-161ВН/25.06.2018 г., Общински съвет – Варна
одобрява текста на Анекс 1 към Договор за обществен превоз на
пътници от 21.10.2013 г. и упълномощава кмета на Община Варна да го
подпише, съгласно приложение към настоящото решение.
1292-3-1. На основание чл. 21, ал. 1. т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД17002058ВН-161ВН/25.06.2018 г., Общински
съвет – Варна упълномощава Изпълнителния директор на „Градски
транспорт“ ЕАД да подпише Анекс 1 към Договор за обществен превоз на
пътници от 21.10.2013 г. в качеството си на вътрешен оператор на
възложената интегрирана обществена услуга – превоз на пътници на
територията на община Варна.
1292-3-2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение от Кмета на
Община Варна с рег. № РД17002058ВН-161ВН/25.06.2018 г., Общински
съвет – Варна одобрява Икономическа рамка за 2018 г. съгласно
Приложение № 1 и възнаграждение в размер на 1 112 000 лв., без ДДС,
или 0.10 лв. без ДДС на км., и взема решение средствата за възнаграждение

по икономическата рамка за 2018 г. в размер на 1 334 000 лв. да бъдат
осигурени от дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата,
пощите и далекосъобщенията“, §10-20 по бюджета на община Варна,
Общинско предприятие „Транспорт и автоматизирана система за
регулиране на уличното движение“ за 2018 г.
1292-3-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от
Административно-процесуален кодекс, вземайки предвид, че съгласно
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № Информационна система за управление и наблюдение ИСУН - BG16RFOP001-1.002-0003-C01, рег.№ РД-02-37-29/19.01.2017 г.,
бенефициента Община Варна до датата на придобиването/предоставянето
на превозните средства за масов градски обществен транспорт за
ползване/експлоатация на „Градски транспорт“ ЕАД, следва да предостави
пред Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“,
договор за обществена услуга, придружен от положително съгласувателно
становище на Министерство на финансите, относно съответствието му с
приложимия режим на държавна помощ и съответно, че съгласно графика
за доставка на „Договор № ГТД76/27.10.2017 г. (BG16RFOP001-1.0020003-C01-D-02) за доставка, осъществявана чрез покупка на нови превозни
средства за масовия градски обществен транспорт и свързаното с тях
оборудване и/или инструменти в рамките на проект „Интегриран градски
транспорт на Варна – втора фаза“ изпълнявани 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 Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020 г.”, същите ще бъдат доставени до края на
месец юни 2018 г., както и че от закъснението на изпълнението може да
последва значителна или трудно поправима вреда, Общински съвет –
Варна допуска предварително изпълнение на горните решения.

1293-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 14, ал.1, т. 5 от
Закона за обществените поръчки и по предложение от кмета на Община
Варна с рег. № РД18012877ВН/25.06.2018 г., Общински съвет – Варна
упълномощава кмета на Община Варна, да сключи договор с „Ученическо
и столово хранене“ ЕАД с предмет: „Ежедневно приготвяне на храна в
общински детски ясли, яслени групи към детски градини и детски кухни
към Община Варна за деца на възраст от 10 м. до 3 годишна възраст и деца
със специфичен хранителен режим/безглутенова и безказаинова диета в

детски ясли/“, до сключване на рамково споразумение с горецитирания
предмет за нуждите на Общинско предприятие „Комплекс за детско
хранене“.
Кметът на Община Варна да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на Решението на Общински съвет.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален
кодекс, допуска предварително изпълнение на решението, поради следните
причини:
- Несключване на договор до 01.07.2018 г. би довело до прекъсване
на храненето на децата в детски ясли, детски кухни, яслени групи, в т.ч.
деца със специфичен режим на хранене.
- Законосъобразно и целесъобразно е Общински съвет – Варна да
даде съгласието си и осигури подкрепа за превъзлагане от ОП „Комплекс
за детско хранене“ към „Ученическо и столово хранене“ ЕАД гр. Варна до
сключване на рамково споразумение за избор на изпълнител по
обществената поръчка.
- С оглед защитата на важни обществени интереси като храненето на
децата в детски ясли, детски кухни, яслени групи, в това число деца със
специфичен режим на хранене.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка четвърта от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК
„Правна комисия“ относно:
(1) – изменение на Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.
Докл.: Христо Атанасов – Председател на ПК “Правна комисия“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1294-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 175, ал. 2, т. 6 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №
РД18004516ВН/28.02.2018 г. и допълнение към него с рег. №
РД18004516ВН_001ВН/02.03.2018 г, Общински съвет – Варна изменя
текста на чл. 73, т. 6 от Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна, като
вместо текста „ловни кучета“, да се чете „кучета, които придружават или
охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран
животновъден обект“. След изменението разпоредбата придобива следния
вид:
„Чл. 73, т. 6 (изм.) кучета, които придружават или охраняват
селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран
животновъден обект.“

1295-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и по предложение на
кмета на Община Варна с рег. № РД18005658ВН/19.03.2108 г., Общински
съвет – Варна приема изменения в Наредбата за определянето и

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Варна и Приложение 1 към нея, както следва:
1. Изменя точка 1.12 от Приложение № 1 към Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Варна, както следва:
№
по Наименование на
ред услугата /
правото

обикновена
Срок

Лева

бърза
Срок

експресна

Лева

Срок Лева

1. Дирекция „АГУП“ и технически служби по райони
1.12

Разрешаване на
комплексен
проект на
инвестиционна
инициатива
(КПИИ)

30 дни

130% от
цените за
одобряван
е
на
инвестици
онен
проект (не
по- малко
от 150 лв.)
От т. 1.5
или т. 1.6
или т. 1.7

X

X

X

X

2. Изменя точка 1.13 от Приложение № 1 към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Варна, както следва:
№
по
ред

Наименование
на услугата /
правото

обикновена
Срок

Лева

бърза
Срок

Лева

I. Дирекция „АГУП“ и технически служби по райони

експресна
Срок

Лева

Издаване на
1.13 разрешение за
изменение на
одобрен
инвестиционен
проект

Съответ
но 14
дни или
30 дни

50%
от
цените за
одобряван
е на
инвестици
онен
проект (не
по- малко
от 50 лв.)
от т. 1.5
или т. 1.6
или т. 1.7

X

X

X

X

3. Изменя точка 1.18 от Приложение № 1 към Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Варна, както следва:
№
по
ред

Наименование
на услугата /
правото

обикновена
Срок

Лева

бърза
Срок

експресна

Лева

Срок

Лева

X

X

I. Дирекция „АГУП“ и технически служби по райони
1.18

Представяне и
вписване в
регистър на
технически
паспорт на
сграда

7 дни

20 лв.

X

X

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка пета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно:
(1) – одобряване Доклад за хода на изпълнението на Интегрирания
план за градско възстановяване и развитие – град Варна 2014-2020 г. и за
постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2017 г.
(2) – даване на съгласие за кандидатстване по процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура
BG05M90P001-2.008 „Подкрепа за лица с увреждания“, Приоритетна ос 2
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1296-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и т.3.3.3 от Методическите
насоки за разработване и прилагане на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие и по предложение на кмета на Община Варна с
рег. № РД18007072ВН/11.04.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява
Доклад за хода на изпълнението на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие – град Варна 2014 – 2020 г. и за
постигнатите междинни резултати по проекти и като цяло за 2017 г.,
съгласно приложение към настоящото решение.

1297-5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал.1, т. 7 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 1, т. 2
от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 5 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение на кмета

на Община Варна с рег. № РД18006027ВН-001ВН/25.04.2018 г., Общински
съвет – Варна реши:
- дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“,
Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014 – 2020 г.
- дава съгласие Община Варна да създаде функциониращ Център за
подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени
увреждания на адрес: гр. Варна, район „Аспарухово“, жк „Дружба“, бл.11,
вх. А, ет. 1, обект: 1,2.
- дава съгласие Община Варна да осигури подкрепящите услуги в
Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки
множествени увреждания за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване
след датата на приключване на дейностите по проекта.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
и поради необходимостта от защита на важни обществени интереси,
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка шеста 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) – вземане на решение за подновяване за нов тригодишен срок
на договорите за управление на управители на общински лечебни
заведения.
Докл.: Антоанета Цветкова – Председател на ПК „Здравеопазване“
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1298-6. 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. № ЗК18001590ВН/22.06.2018 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.

1299-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и на база здравен
статус във връзка с писмо от Коста Базитов – заместник-кмет на Община
Варна с рег. № ЗК18001590ВН/22.06.2018 г., Общински съвет – Варна не
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение
към настоящото решение.

1300-6. 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. № ЗК18001591ВН/22.06.2018 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.

1301-6. На основание чл. 21, ал. 1, 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. № ЗК18001591ВН/22.06.2018 г., Общински съвет –
Варна не отпуска финансови средства за дейности и изследвания по
асистирана репродукция, посочени в приложение към настоящото
решение.

1302-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за
лечебните заведения и чл. 2 от типовия договор за възлагане управлението
на ЕООД с едноличен собственик на капитала Община Варна - лечебно
заведение, приет с решение на Общински съвет – Варна № 6997(14)/14.07.2004 г. променен и допълнен с решение № 110318(13)/18.02.2009 г. и № 2880-4-1(29)/15.12.2009 г., във връзка с изтичане
на договор за управление на 20.06.2018 г. и по предложение на доц.
Антоанета Цветкова – председател на ПК „Здравеопазване“ с рег. №
ОС18000366ВН/22.06.2018 г., Общински съвет – Варна решава да бъдат
подновени за нов тригодишен срок договорите за управление на следните
управители:
- д-р Иван Иванов Иванов – управител на „Диагностичноконсултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна” ЕООД, ЕИК
00090026;
- д-р Ивелина Стойкова Василева – управител на „Диагностичноконсултативен център 3 – Варна“ ЕООД, ЕИК 813154554;
- д-р Соня Георгиева Цекова – управител на „Диагностичноконсултативен център 4 – Варна“ ЕООД, ЕИК 813116984;
- д-р Галинка Иванова Павлова – управител на „Диагностичноконсултативен център V Света Екатерина“ ЕООД, ЕИК 813152934;

- д-р Славка Стефанова Даковска – управител на „Дентален център І
Варна” ЕООД, ЕИК 000090186;
- д-р Руслан Здравков Тошев – управител на „Специализирана
болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД, ЕИК
000091879.
Общински съвет – Варна задължава управителите да представят
програми за управление в двумесечен срок, считано от датата на
преизбирането им.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка седма 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) – разрешаване изработването на Подробен устройствен план –
План за регулация и застрояване на со „Боровец – север“, район
„Аспарухово“, Община Варна.
(2) – даване на съгласие за изготвяне на предложение до Министъра
на регионалното развитие и благоустройство за издаване на заповед за
частична промяна на Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г., т. 2,
приложение № 2.
(3) – приемане на Рамкова програма за прилагане на общия
устройствен план на гр. Варна.
Докл.: Мартин Байчев – общински съветник
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1303-7. 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.
124а, ал. 1 и ал. 7, във връзка с чл. 16, ал. 1-7 и чл. 124б от Закона за
устройство на територията и по предложение от Иван Портних – кмет на
Община Варна с рег. № РД18008603ВН/02.05.2018 г. , Общински съвет –
Варна разрешава изработване на Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване на со „Боровец – север“, район „Аспарухово“ ,
Община Варна.

1304-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и по предложение от
кмета на Община Варна с рег. № РД18008882ВН/04.05.2018 г., Общински
съвет – Варна дава съгласие кмета на Община Варна да изготви
предложение до Министъра на регионалното развитие и благоустройство,
съгласно приложение към настоящото решение, за издаване на заповед за
частична промяна със следния текст:
„Да се промени частично Заповед № РД-02-14-300/21.04.1997 г. т. 2,
приложение № 2, като от зоната на строителна забрана за со „Зеленика“ в
град Варна отпада територията в следните граници:
- На юг: пътя кв. „Аспарухово“ – кв. „Галата“.
- На запад: пътя, преминаващ по източния бряг на дере
Карантината.
- На север: северните граници на имотите: ПИ 10135.5017.11, ПИ
10135.5017.91, ПИ 10135.5010.62, ПИ 10135.5010.69 (път), ПИ
10135.5010.13, ПИ 10135.5010.75 (път), ПИ 10135.5010.35, ПИ
10135.5010.36, ПИ 10135.5010.63, ПИ 10135.5010.68, ПИ 10135.5010.65,
ПИ 10135.5010.18, ПИ 10135.5010.107, преминавайки успоредно на ръба на
стръмния склон.
- На изток: старата граница.“
Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да
предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.

1305-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 от Закона за
устройство на територията, във връзка с §4, ал. 1 от Преходните и
заключителни разпоредби към Правилата и нормативите за прилагане на
общия устройствен план на Община Варна и по доклад от кмета на
Община Варна с рег. № РД18009706ВН/15.05.2018 г., Общински съвет –
Варна приема Рамкова програма за прилагане на общия устройствен
план на гр. Варна (текстова, графична и софтуерна част).
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка осма от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК
„Социални дейности и жилищна политика“ относно:
(1) ̶ даване на съгласие за внасяне на предложение в Министерски
съвет за отпускане на персонални пенсии на деца.
(2) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за
задоволяване на основни жилищни и комунално – битови потребности на
лица.
(3) – изменение и допълнение в Наредба за организацията и
дейността на клубовете за пенсионери в Община Варна.
(4) ̶ приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги
за 2019 година на Община Варна.
(5) ̶ даване на съгласие за разкриване на социални услуги –
делегирани от държавата дейности, реализиращи дейността си на
територията на община Варна.
(6) – даване на съгласие за разкриване на социална услуга
„наблюдавано жилище“.
(7) – даване на съгласие за закриване на социална услуга и
второстепенен разпоредител с бюджет Социален учебно-професионален
център „Анастасия д-р Железкова“.
(8) – приемане на Програма за насърчаване на активности на
възрастните хора в социалния живот на Варна.
Докл.: Янко Станев – общински съветник
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1306-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД18005839ВН
– 001ВН/20.04.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне

на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия
на детето Юзюле Михайлова Асенова от гр. Варна.

1307-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД18005921ВН
–001ВН/20.04.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне на
предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на
детето Жаклин Бориславова Райкова от гр. Варна.

1308-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД18009909ВН
– 001ВН/06.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне
на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия
на детето Симона Николаева Николова от гр. Варна.

1309-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД18010152ВН
– 001ВН/06.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за внасяне
на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия
на детето Ванеса Красимирова Георгиева от гр. Варна.

1310-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18011482ВН/06.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за

внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на детето Александър Даринов Лечев от гр. Варна.

1311-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с решение на Общински съвет – Варна № 10664(26)/31.01.2018 г. и на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложения от кмета
на Община Варна с рег. № РД 18008486ВН/30.04.2018 г. и рег. №
РД18012628ВН/21.06.2018г., Общински съвет – Варна отпуска еднократна
финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и комуналнобитови потребности на лицата, посочени в приложение към настоящото
решение.

1312-8. 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 на
база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане и по предложения от кмета на Община Варна с рег.
№ РД 18008486ВН/30.04.2018 г. и рег. № РД18012628ВН/21.06.2018г.,
Общински съвет – Варна не отпуска еднократна финансова помощ за
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на
лицата, посочени в приложение към настоящото решение.

1313-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, 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. №
РД17021665ВН/06.11.2017 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва
Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионери в
Община Варна, както следва:
- В чл. 5, ал. 1 отпада текста „На основание чл. 36, ал. 5 от
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане“ и се
допълва следния текст: „В решението на Общинския съвет следва да се
посочва изрично адреса, на който се открива пенсионерски клуб“, като чл.
5 ал. 1 придобива следния вид: „Клубовете на пенсионера се откриват,
закриват или преместват с решение на Общински съвет – Варна. В
решението на Общинския съвет следва да се посочва изрично адреса, на
който се открива пенсионерския клуб“.

- Допълва чл. 5, ал. 2, и същата придобива следния вид: „Дирекция
„Социални дейности“ на община Варна проучва потребностите от клубове
на пенсионера съвместно с кметовете на райони и на населени места.
т. 1. Клубовете на пенсионерите на територията на петте районни
администрации на град Варна - „Одесос”, „Младост“, „Приморски“, „Вл.
Варненчик“ и „Аспарухово” се откриват при минимум 50 желаещи
пенсионери.
т. 2. Клубовете на пенсионерите в кметствата „Тополи“, „Звездица”,
„Каменар“ , „Константиново“ и „Казашко“ към община Варна се откриват
при минимум 30 желаещи пенсионери.
т. 3. Клубовете се разкриват с писмено заявление от жителите на
административните райони на гр. Варна до кмета на общината, а за
кметствата – до кметовете на кметства.“
- В чл. 5 отпада ал.4.
- Чл. 6, ал. 1 се изменя и същата придобива следния вид: „На
клубовете на пенсионера се осигуряват подходящи помещения – общинска
собственост, в които да осъществяват дейността си след решение на
Общински съвет – Варна. Със Заповед на Кмета на Общината на Дирекция
„Социални дейности“ се предоставят за безвъзмездно ползване
помещенията, предназначени за нуждите на клубовете на пенсионерите.“
- Чл. 6, ал. 2 се изменя и допълва и същата придобива
следния вид: „Средствата за поддръжката на клубовете – осветление,
отопление, вода, ремонти, обзавеждане и оборудване се определят
съобразно финансовите възможности на общината.“
- В чл. 6, се добавя нова ал. 3 със следния текст „Обзавеждане и
оборудване за пенсионерските клубове се осигурява от бюджета на
Общината и се предава чрез Дирекция „Социални дейности“ на
председателя на клубния съвет с приемо-предавателен протокол.“
- В чл. 7, ал. 1 – отпада думата „финансово“ и същата
придобива следния вид: „Общинската администрация подпомага
методически и организационно клубовете, намиращи се на територията на
община Варна“.
- Изменя чл. 10, ал. 3, т. 3 и същата придобива следния вид:
„Ежегодно приема Програма за дейността на клуба на пенсионерите, която
в срок до 31 януари на текущата година се представя в Община Варна,
дирекция „Социални дейности”.
- В чл. 11 отпада ал. 4.
- В чл. 13 отпада ал. 1.

1314-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23, във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и
чл. 36Б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег. №
РД18009467ВН/14.05.2018 г., Общински съвет – Варна приема Годишен
план за развитие на социалните услуги за 2019 година на Община
Варна, съгласно приложение към настоящото решение.

1315-8. 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. 16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал.
2, т. 3 и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на целевите
групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за развитие на
социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от Закона за
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег.
№ РД18012504ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и
интеграция“ с целева група деца с психични разстройства с капацитет 25
места, делегирана от държавата дейност, на адрес: град Варна, ул. „Света
Ирина“ № 18, считано от 01.01.2019 година.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна
година от бюджета на Република България за 2019 г.

1316-8. 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. 16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал.
2, т. 3 и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на целевите
групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за развитие на

социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от Закона за
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег.
№ РД18012504ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и
интеграция (с Програма Ранна интервенция на уврежданията)“ с
целева група деца с увреждания с капацитет 60 места, делегирана от
държавата дейност, на адрес: град Варна, м-ст „Свети Никола“, вила
„Станчов“, считано от 01.01.2019 година.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна
година от бюджета на Република България за 2019 г.

1317-8. 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. 16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал.
2, т. 3 и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на целевите
групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за развитие на
социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от Закона за
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег.
№ РД18012504ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и
интеграция“ с целева група пълнолетни лица с психични разстройства с
капацитет 25 места, делегирана от държавата дейност, на адрес: град
Варна, жк „Владислав Варненчик“ /до бл. 302/, считано от 01.01.2019
година.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна
година от бюджета на Република България за 2019 г.

1318-8. 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. 16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал.
2, т. 8 и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на целевите
групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за развитие на
социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от Закона за
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег.
№ РД18012504ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ с
целева група деца и семейства в риск с капацитет 80 места, делегирана от
държавата дейност, на адрес: град Варна, кв. „Аспарухово“, ул. „Народни
будители“ № 5, ет. 2 (сградата на ДКЦ „Св. Иван Рилски“), считано от
01.01.2019 година.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна
година от бюджета на Република България за 2019 г.

1319-8. 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. 16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал.
2, т. 8 и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на целевите
групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за развитие на
социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от Закона за
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег.
№ РД18012504ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ с
целева група деца и семейства в риск от Общностен център за деца и
семейства с капацитет 100 места, делегирана от държавата дейност, на
адрес: град Варна, ул. „Капитан Райчо“ № 103 А, считано от 01.01.2019
година.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени

интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна
година от бюджета на Република България за 2019 г.

1320-8. 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. 16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал.
2, т. 4 буква Б и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на
целевите групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за
развитие на социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от
Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета на Община
Варна с рег. № РД18012504ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава
съгласие за разкриване на социална услуга „Център за временно
настаняване“ с целева група бездомни лица с капацитет 60 места,
делегирана от държавата дейност, на адрес: град Варна, ПЗ „Планова“ №
119, считано от 01.01.2019 година.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна
година от бюджета на Република България за 2019 г.

1321-8. 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. 16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал.
2, т. 4 буква ДД и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на
целевите групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за
развитие на социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от

Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета на Община
Варна с рег. № РД18012504ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава
съгласие за разкриване на социална услуга „Център за настаняване от
семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ с целева група пълнолетни
лица с деменция с капацитет 15 места, делегирана от държавата дейност,
считано от 01.01.2019 година.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна
година от бюджета на Република България за 2019 г.

1322-8. 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. 16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал.
2, т. 2 А и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на целевите
групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за развитие на
социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от Закона за
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег.
№ РД18012504ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
разкриване на социална услуга „Дневен център за деца с увреждания“ с
целева група деца с увреждания с капацитет 30 места, делегирана от
държавата дейност, считано от 01.01.2019 година.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна
година от бюджета на Република България за 2019 г.

1323-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, на основание чл.
16, ал. 8, т. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 1 и ал. 2, т. 4,
буква „д“ и чл. 36В, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона
за социално подпомагане, с цел задоволяване потребностите на целевите
групи от община Варна и в изпълнение на Годишния план за развитие на
социалните услуги за 2019 година, съгласно чл. 18А, ал. 1 от Закона за
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег.
№ РД18012502ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за
разкриване на социална услуга „Наблюдавано жилище“ с целева група
пълнолетни лица с увреждания, лица от 18 до 25 годишна възраст, които са
били настанени извън семейството по реда на Закона за закрила на детето с
капацитет 6 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2019
година.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва
значителна или трудно поправима вреда – социалните услуги, делегирани
от държавата дейност следва да бъдат разкрити не по-късно от 30.06.2018
г., за да може същите да бъдат финансирани през следващата бюджетна
година от бюджета на Република България за 2019 г.

1324-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т. 6 от
Закона за социално подпомагане и чл. 36в, ал. 1, т. 2 и ал. 3, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и по
предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД18006910ВН –
004ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за следното:
1324-8-1. Закрива социалната услуга в общността „Социален
учебно-професионален център“, с капацитет 35 места, делегирана от
държавата дейност, адрес: гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7, считано от
01.09.2018 г.
1324-8-2. Закрива второстепенен разпоредител с бюджет Социален
учебно-професионален център „Анастасия д-р Железкова“, БУЛСТАТ
0000934421492 и адрес на управление гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7,
считано от 01.09.2018г.
1324-8-3. Възлага на кмета на Община Варна да предприеме
необходимите действия за изпълнение на решенията.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на
решението, поради необходимостта от защита на важни обществени
интереси и предотвратяване от закъснението на изпълнението да последва
значителна или трудно поправима вреда – за издаване на заповед от
изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е
необходимо прилагане на мотивирано решение на Общински съвет –
Варна.

1325-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на
Община Варна с рег. № РД18012512ВН/20.06.2018г., Общински съвет –
Варна приема Програма за насърчаване на активности на възрастните
хора в социалния живот на Варна, съгласно приложение към настоящото
решение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка девета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК
„Структури и общинска администрация“ относно:
(1) ̶ одобряване на промени в общата численост и структура на
общинската администрация на Община Варна.
Докл.: Милена Димова – Председател на ВрК „СОА“
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1326-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД18012534ВН/20.06.2018 г., Общински съвет –
Варна одобрява промени в общата численост и структура на общинската
администрация на Община Варна, като:
1. Увеличава числеността на дейност 122 „Общинска
администрация“ – дофинансиране с 1 (една) щатна бройка за длъжността
„Длъжностно лице по защита на личните данни“;
2. Приема нова организационна структура, съгласно приложение
към настоящото решение.
Необходимите средства за възнаграждение и осигурителни вноски
щe бъдат за сметка на гласуваните средства в бюджета на Община Варна за
2018 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка десета от дневния ред
ОТНОСНО: Обявяване на 15 август 2018 г. за празничен и
неприсъствен ден на територията на Община Варна по случай празника на
града.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1327-10. На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на
Община Варна с рег. № РД18012757ВН/22.06.2018 г. и във връзка с писмо
от Областен управител на област с административен център Варна с рег. №
РД18011985ВН-001ВН/21.06.2018 г., Общински съвет – Варна обявява
деня 15 август за празничен и неприсъствен ден на територията на
Община Варна.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка единадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Избор на комисия за изготвяне на предложенията за 40
съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1328-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.67, чл. 68, чл. 68а от Закона
за съдебната власт, чл. 8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните
заседатели и писмо вх. № ОС18000238ВН/10.04.2018 г. от Председателя на
Апелативен съд – Варна, Общински съвет – Варна открива процедура за
определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд гр. Варна при
следните Правила:
1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на
изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт.
2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец
за участие в процедурата /публикуван на интернет страницата на Общински
съвет – Варна https://varnacouncil.bg/, ведно с необходимите документи,
съобразно чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт в деловодството на
Община Варна в срок до 16.08.2018 г.
3. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на
изискването на чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт.
4. Общински съвет – Варна избира комисия от 3 (трима) члена за
изготвяне на списък от 40 кандидати, които на основание чл. 68а, ал. 4 от
Закона за съдебната власт ще предложи за избиране за съдебни заседатели
към Окръжен съд гр. Варна, в състав от следните общински съветници:
1. Юлияна Атанасова Боева – общински съветник;

2. Славчо Славов Славов – общински съветник;
3. Надя Иванова Георгиева – общински съветник;
5. Общински съвет – Варна възлага на Комисията да изготви списък
на допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните
автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи да публикува
на интернет страницата на Общински съвет – Варна, най-малко 14 дни
преди датата на изслушването от Комисията.
6. Събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се
проведе в срока по чл. 68, ал. 5, във връзка с чл. 68а от Закона за съдебната
власт.
7. Общински съвет – Варна възлага на комисията да състави
окончателен доклад за одобрените кандидати за съдебни заседатели не покъсно от 7 (седем) дни преди следващото редовно заседание на Общински
съвет – Варна, като задължително 10 на сто от общия брой на
предложените лица да бъдат с квалификация в областта на педагогиката,
психологията и социалните дейности. Докладът да се публикува на
страницата на Общински съвет – Варна, ведно с протокола от
изслушването.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка дванадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка на решение №
1031-4(28)/21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1329-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 2 от
Административно-процесуалния кодекс и по предложение от Петко
Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и
стопански дейности“ с рег. № ЗК18000103ВН_008ВН/24.04.2018 .,
Общински съвет – Варна променя свое Решение № 1131-4(28)/21.03.2018
г., в частта на абзац: „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“., както следва: „След придобиването им
в собственост на община Варна, имотите ще бъдат използвани единствено
и само за реализация на социални услуги: „Дневен център за лица с
увреждания и техните семейства, включително и тежки множествени
увреждания“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция за
лица с психични разстройства и лица с умствена изостаналост“.“, като
същото в цялост придобива следния вид:
„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.
1329-12-1. 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-1898/10.11.2008 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-1898/10.11.2008 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 подкрепа на лица с увреждания, включително и тежки
множествени увреждания“ на адрес гр. Варна, район „Аспарухово“,
жк“Дружба“, бл. 11, вх. А, ет. 1 и „Център за социална рехабилитация
интеграция за лица с психични разстройства и лица с умствена
изостаналост“ на адрес гр. Варна, ул. „Кавала“ № 1-а, ет. 2 и ет. 3.
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.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка тринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Разглеждане на отчет на кмета на Община Варна за
изпълнението на решенията приети на Общински съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1330-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна
приема отчет на кмета на Община Варна с изх. №
РД18009460ВН/14.05.2018 г., относно изпълнението на решенията на
Общински съвет – Варна, приети на заседания: № 14/20.12.2016 г.,
15/30.01.2017 г., 16/30.03.2017 г., 17/12.04.2017 г., 18/02.05.2017 г.,
19/19.05.2017 г., 20/26,27.07.2017 г., съгласно приложение към настоящото
решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка четиринадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Освобождаване, избор и упълномощаване на
представител на Община Варна в Общото събрание на „Овергаз мрежи”
АД.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я:

1331-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, 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
освобождава общинският съветник Калин Светославов Калевски, като
свой представител в Общото събрание на акционерите на „Овергаз
мрежи“АД, ЕИК 130533432, със седалище гр. София и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ № 5.

1332-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, 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
избира за мандат 2015 – 2019 г., общинският съветник Надя Иванова
Георгиева за свой представител в Общото събрание на акционерите на
„Овергаз мрежи“АД, ЕИК 130533432, със седалище гр. София и адрес на
управление: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев“ № 5.

1333-14. 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 с Покана рег. №
РД18010370ВН/22.05.2018 г. от Изпълнителния директор на „Овергаз
Мрежи“ АД, Общински съвет – Варна упълномощава представителя на
акционера Община Варна – общинският съветник Надя Иванова
Георгиева, да участва в редовното годишно Общо събрание на
акционерите на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД, което ще се проведе на
09.07.2018 г. от 11:00 часа, в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Филип
Кутев“ № 5, и да гласува по посочените в предварително обявения дневен
ред точки, като има следните правомощия:
ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на Годишен доклад
за дейността на Дружеството за 2017 г.“ Проект за решение: „Общото
събрание на акционерите приема Годишния доклад за дейността 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: „Приемане на Консолидиран
доклад за дейността на Дружеството за 2017 г.“ Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема Консолидирания доклад за
дейността 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: „Приемане на одитиран
Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“. Проект за решение:
„Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов
отчет 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 одитиран
Консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2017 г.“ Проект за
решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания
Консолидиран финансов отчет 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 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на решение за
разпределение на натрупаната и неразпределена към 31.12.2017 г. печалба
на Дружеството.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите
приема предложението на Съвета на директорите за разпределение на
натрупаната и неразпределена към 31.12.2017 г. печалба на Дружеството.“
– Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед найдобрата защита интересите на Община Варна.

ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на Доклад на
регистрирания одитор относно одита на Годишния финансов отчет на
Дружеството за 2017 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите приема Доклада на регистрирания одитор относно одита на
Годишния финансов отчет 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 7 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Приемане на Доклад на
регистрирания одитор относно одита на Консолидирания финансов отчет
на Дружеството за 2017 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите приема Доклада на регистрирания одитор относно одита на
Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2017.“ – Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Доклад на Одитния комитет на
Дружеството за 2017 г.“ Проект за решение: „Общото събрание на
акционерите приема Доклада на Одитния комитет 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 9 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Освобождаване от отговорност
на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им
през 2017.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите
освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на
Дружеството за дейността им през 2017 г., като предходният Изпълнителен
директор на Дружеството – Михаил Владимиров Захманов се освобождава
от отговорност за дейността си за периода 01.01.2017 г. – 15.10.2017 г., а за
периода 16.10.2017 г. – 31.12.2017 г. се освобождава от отговорност новия
Изпълнителен директор – Светослав Рашев Иванов.“ – Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 10 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Избор на регистриран одитор
за извършване на задължителен независим финансов одит на Годишния
финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и за 2019 г. и на
Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и за 2019 г.“
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема изборът на
регистриран одитор за извършване на задължителен независим финансов
одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и за 2019 г., и
на Консолидирания финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и за 2019 г.,
да бъде извършен при спазване на приложимите процедурни правила на
Закона за обществените поръчки, като възлага на Изпълнителния директор
да предприеме и извърши всички необходими за това фактически и правни
действия.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.

ПО ТОЧКА 11 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Одобряване на предложения
бюджет на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.“ Проект за
решение: „Общото събрание на акционерите одобрява предложения
бюджет на Съвета на директорите на Дружеството за 2019 г.“ – Да участва
в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата
защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 12 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Промяна в Устава на
Дружеството.“ Проект за решение: „Общото събрание на акционерите
приема промяна в Устава на Дружеството по предложение на Съвета на
директорите.“ – Да участва в разискванията по тази точка и да гласува
с оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.
ПО ТОЧКА 13 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други“ – Да участва в
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита
интересите на Община Варна.
1333-14-1. 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 акционерите на
„ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД, представителят на акционера Община Варна
общинският съветник Надя Иванова Георгиева, на следващото заседание
на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на
Общото събрание, за сведение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка петнадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна
да участва в Общо събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ ООД.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна няма решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка шестнадесета от дневния ред
ОТНОСНО: Закриване и създаване на комисии във връзка със
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество при Общински съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС

Общински съвет – Варна няма решения.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка седемнадесета 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 решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка осемнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Промени в съставите на ПК и ВрК към Общински
съвет – Варна.
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС
Общински съвет – Варна прие следното
Р Е Ш Е Н И Е:

1334-18. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1,
т.1 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет –
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация”, Общински съвет – Варна освобождава от състава на ПК
„Социални дейности и жилищна политика.”, общинският съветник Сали
Мустафа Исеин.
1334-18-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2,
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”,
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Сали Мустафа
Исеин да бъде член на ПК „Здравеопазване“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ВАРНА

П Р О Т О К О Л
№ 32
от заседание, проведено на 28.06.2018 г.
по точка деветнадесета от дневния ред

ОТНОСНО: Дискусия с гражданите.

Общински съвет – Варна няма решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВАРНА
ЮП/ЮП

_________________/ТОДОР БАЛАБАНОВ/

