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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. Г-н Атанасов, заповядайте. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. 

Чува ли се сега? Да. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Чува се, чува се. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Първият въпрос, който искам да задам и той е по-скоро като 

обръщане на внимание, е относно процедурата за възлагане на 
обществената поръчка СМР за рибарското пристанище. В самата 
процедура, пак казвам, че това е нещо, което искам да бъде уточнено, има 
някои недоуточнени детайли в методиката и определянето на определени 
оценки. Има по отношение на техническите предложения и декларациите 
някои недоуточнения. Приложението към ценовите предложения и КСС-
тата, някои евентуални, да не посочвам точно членове в противоречие със 
ЗОП и с оглед на важността на този проект, моля да бъде прегледана 
изцяло документацията и ако има наистина такива неточности и 
доуточнения, просто за да може да се вземе някакво адекватно решение те 
да бъдат коригирани. Повтарям, ако има такова. Защото може и да няма. 
Вторият ми въпрос е свързан с „Малка Чайка“. Още в началото на мандата 
бях задал един въпрос и коментирахме и с администрацията. Там беше 
отворено самото… да не го казвам сметище, но за рекултивация 2014 г. по 
отношение на това, че имаше нужда след събитията 2014 г. в 
„Аспарухово“. Оттогава обаче продължава да се ползва по-скоро като 
сметище, не знам какъв е уточнения статут. Според мен там е за 
рекултивация и в разрешението, което е във височина между метър и 
половина до два, в момента височината е петнадесет метра и над 



петнадесет метра. Няколко собственика на имоти в съседство, 
включително някой от университетите също съм водил разговори, това 
трябва да се уточни в детайли какво се случва. Има ли разрешение, като 
какво се ползва? Сметище ли е? Каква е процедурата по отношение на това 
да се изхвърлят отпадъците? Просто има доста неща, които трябва да се 
уточнят за „Малка Чайка“. Третият въпрос ще го оставя следващата сесия, 
защото той е свързан с плувен комплекс „Приморски“. Има доста въпроси 
още от 2013 г. коментираме обектите около плувния комплекс и тези, 
които са прилежащи към него, но тъй като в момента още върви 
кореспонденция между мен и администрацията и районната 
администрация ще запазя възможността следващата сесия наистина ще 
помоля да ми бъде отговорено и ако има някакви въпроси, вече на 
следващото заседание ще бъда по-конкретен. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Атанасов. Следващата заявка Костадин Костадинов, 

заповядайте за питане.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, моят въпрос е 

следният. Искам да знам какво предвижда общинската администрация по 
отношение на създалият се проблем с обръщача на автобусите, които са на 
ул. „Девня“? Както е добре известно обръщача вече не може да се ползва и 
поради тази причина автобусите от градския транспорт са принудени да 
спират на булеварда, с което пък запушват други паркирали коли, когато 
се налага да правят маневри, на самия булевард се получават гигантски 
задръствания. Отделно от това, че за да може после той да се върне 
обратно в движение, автобусът прави още около 500 м. напред заход и след 
това запушва кръговото преди Аспаруховия мост. Както се знае мястото, 
където беше преди обръщача е частна собственост, съответно 
собственикът има право да прави с него каквото си иска. Въпросът е обаче 
Общината защо първо досега не е предприела действия и ако е предприела 
действия всъщност какви са те? И второ, кога ще бъде решен този въпрос, 
защото създава един огромен проблем. Проблем не само за хората, които 
ползват автобусите, но най-вече за тези, които работят в градския 
транспорт и за хората, които минават там, защото за пореден път се 
създава една тапа, която особено в края на работния ден, когато от там се 
изнася една голяма част от работещите в района на жп-гарата в посока към 
кварталите и извън града, понякога достига няколко километра. Това е 
моят въпрос. Благодаря.  

 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Костадинов. Следващата заявка – г-н Вичев, 

заповядайте. След това г-н Боев. 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги, аз имам два въпроса. Първият 

въпрос е свързан със сметопочистването в нашия град. Освободиха се 
фирмите, изсипват се много пари, но резултат според мен няма. Не се 
спазва графика, препълни контейнери, счупени капаци. Този въпрос трябва 
наистина един път завинаги да бъде решен. В тази връзка с тези фирми, 
които почистват една добра инициатива във Варна започна за миенето на 
улиците, само че на практика те не се мият, а се поливат. Има така доста 
сигнали от наши граждани, които споменават, че това е нож с две остриета 
- по-добре да не се прави нищо, ако не се прави както трябва. Така, или 
трябва да се мие добре, с хубави машини, защото в противен случай се 
получава обратен ефект. И следващият въпрос, който искам да поставя във 
връзка с т.нар. информационни табели. Преди две години бях го поставил 
този въпрос, все още няма резултат. В нашия град липсват тези 
информационни табели за температура, за време, за радиация, за 
запрашеност. Във всички нормални европейски градове има такава 
практика. Продължават липсата на тези информационни табели. Считам, 
че този въпрос е много важен и трябва крайно време е да бъде решен. 
Благодаря.  

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

питане е свързано със сигнали, достигнали до мен в качеството ми на 
съветник от наши съграждани, живеещи на територията на кв. „Христо 
Ботев“. Молбата е да бъде извършена превантивно и в спешен порядък 
санитарна сеч в района на ул. „Тодор Влайков“, читалище „Христо Ботев“, 
пенсионерски клуб и спирка № 39, непосредствено пред училище „Елин 
Пелин“. Посетих района на място и в действителност установих, че има 
надвиснали дървета, много клони, които заплашват всеки момент да се 
свлекат от само себе си и това би довело до сериозна опасност от  за 
живота и имуществото на наши съграждани. В тази връзка искам спешна 
намеса на администрацията. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Боев. Няма други заявки за изказване. За питане, 

извинявам се. Колега, има Правилник. Всеки път коментираме едно и също 



нещо. Ще имате възможност да отправите питания, да направите 
изказвания или конкретно по точките, както Ви дадох възможност преди 
малко, или в последната точка от дневния ред.  

 
Мария ДИМИТРОВА 
Ама първа точка е питания на гражданите.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Еми, явно по друг дневен ред работите. Няма значение, аз карам по 

нашия дневен ред, който гласувахме преди малко. Преминавам към точка 
втора от дневния ред, а именно предложения за решения от ПК „Финанси 
и бюджет“. Г-н Иванов, заповядайте, имате думата.  

Господин кмете, извинявам се. Аз не Ви дадох възможност да дадете 
отговор на питанията, но понеже с два различни дневни реда работим днес 
и… 

 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, уважаеми представители на медиите, уважаеми съграждани, 
Ще бъда съвсем кратък, за да не спъвам настина работата на Общинския 
съвет. Предстои важна сесия, както всяка една в действителност. Бих искал 
само едно уточнение да направя по темата със „Св. Никола“, защото 
изчетох доста, всякакви интерпретации по различни сайтове и въобще така 
в публичното пространство, мисля че има някаква неяснота, дори 
спекулация по темата и идеята на администрацията и моето лично мнение 
е, че цялостната забрана не бива да се сваля по никакъв начин към днешна 
дата, защото знаем, че това е район, който е презастроен, където липсва 
необходимата инфраструктура, за да можем да разглеждаме такава стъпка 
към днешна дата, но в тази посока е нали искането ми за частична отмяна, 
а именно по отношение на улиците, за да може естествено да изградим 
първо необходимата канализация, подземна комуникационна мрежа и след 
което вече да мислим в перспектива какво да се случва със забраната, за да 
няма наистина спекулации по въпроса. Разбира се, това вече ще е предмет 
на обсъждане в самата точка и решение на Общинския съвет. За обръщача, 
само да споделя, на „Девня“, да факт е че терена е частен, само че там ние 
отдавна имаме решение по въпроса и по проекта всъщност това би 
следвало да се случва на площадката под „Аспарухов мост“. Пак искам да 
уточня, в крайна сметка крайно наложително е това вече да започне да се 
случва. Принципал на „Градски транспорт“ е естествено и Общинския 
съвет и се надявам, че съвместно ще въведем максимално бързо ред и в 
тази посока. Аз считам, че съвсем скоростно трябва да се случи предвид 
събитията с частния терен, така че да го кажем - незабавно. И да започнем 
от понеделник.  



 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Колеги, нека не влизаме в диалогов режим. Незабавно. Значи той 

въпросът беше по- скоро към мен отправен. Аз се ангажирам незабавно 
още днес да… 

 
Иван ПОРТНИХ 
Така, всъщност да, там за санитарната сеч естествено тука ще вземем 

незабавно мерки. А по отношение всъщност на въпроса на г-н Вичев исках 
да взема отношение. В момента работим активно с водещи компании в 
тази насока по създаването на платформа, която да съдържа именно този 
тип данни на база на мониторинг, поставени датчици в различни зони на 
града и това не само ще е в самата платформа, а Вие сте абсолютно прав, 
че трябва да има и подобни информационни табели, така че това е важно 
нещо и ще бъде направено също така. Пожелавам ви успешна работа и 
нека да мислим в интерес на града, конструктивно в решенията, които 
вземаме и благодаря. Успешен ден. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви, господин кмете. Преминаваме към точка втора от 

дневния ред – предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет“. Г-н 
Иванов, имате думата. Повтарям, четем относното и становището на 
ресорната комисия.  
 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                          В А Р Н А  
 
ЮП/ЮП    _________________/ТОДОР  БАЛАБАНОВ/ 
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 35 
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ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Финанси и бюджет” относно: 

(1) – приемане на Отчет на бюджета и на сметките за средства от 
Европейския съюз на Община Варна за 2017 г. 

(2) – изменение 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.   

(3) – даване на съгласие Община Варна да подаде проектно 
предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ „Осигуряване функционирането на националната  мрежа от 27 
областни информационни центрове 2019-2021 г“. 

(4) – опрощаване на държавни вземания. 
(5) – упълномощаване на кмета на Община Варна за издаване на 

Запис на заповед във връзка с изпълнение на Административен договор № 
МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. за предоставяне на БФП и Споразумение № 
МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. по проект „Изпълнение на стратегия за 
водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна рибарска 
група (МИРГ) Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково” по 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. 

(6) – даване на съгласие за формирането на самостоятелни и слети 
паралелки с брой ученици под норматива в общински училища за учебната 
2018/2019 г. 

(7) – прехвърляне на финансови средства от бюджета на Община 
Варна за 2018 г., функция „Здравеопазване“. 

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

     
Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1345-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 140 от Закона за 



публичните финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на приходите и разходите по бюджета на Община 
Варна към 31.12.2017 г. /Пр. №1, Пр. №2, Пр. №3/, както следва:  
 

  
 

Уточнен план 
 31.12.2017 г. 

Отчет 
31.12.2017 г. 

  
I.  ПРИХОДИ  -  ВСИЧКО /Пр. №1/, в т.ч.: 
                 

 
365 395 423 

/в лв./ 
270 530 340 

   1. Приходи за делегирани държавни дейности:             126 062 759 119 460 654 
 

 Имуществени данъци и неданъчни приходи, в т.ч.: 
   - Неданъчни приходи 

812 779 
812 779 

812 779 
812 779 

 Взаимоотношения с Централния бюджет 117 757 121 117 748 908 
 Трансфери от и за  бюджети и сметки за средствата от ЕС  1 226 429 1 226 429 
 Финансиране на дефицита/излишъка, в т.ч.: 6 266 430 /-327 462/ 
    
 - остатък в лв. по сметки от предходен период  

- наличност в левове по сметки в края на периода                                                                                                
 

6 266 430  6 266 430 
       /-6 593 892/ 

    
   2.  Местни приходи: 239 332 664 151 069 686 

    Имуществени данъци и неданъчни приходи, в т.ч.: 
   - Имуществени и други данъци 
   - Неданъчни приходи 

143 068 364 
82 348 196 
60 720 168 

143 068 364 
82 348 196 
60 720 168 

   
      Взаимоотношения с Централния бюджет                                                        89 524 200 89 524 200 
   
     Трансфери от и за  бюджети и сметки за средствата от ЕС  /-9 019 119/ /-9 019 119/ 
      Временни безлихвени заеми  /-623 040/        /-700 177/ 

Финансиране на дефицита/излишъка, в т.ч.:                                         16 382 259        /-71 803 582/ 
- Придобиване на дялове, акции и съучастия                                        /-100 000/          /-100 000/ - 
- Предоставена възмездна финансова помощ                                        /-75 752/           /-75 752/ 
 - Заеми от банки и други лица  в страната                                          /-7 585 847/       /-7 585 847/ 
 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - 
                                                                                                                         125 120             125 120 
- Друго финансиране                                                                                            130                    130 
- Депозити и средства по сметки, в т.ч.:                                              24 451 302       /-63 734 539/ 
 
- остатък в лв. по сметки от предходен период                                     23 997 663         23 997 663 
- наличност в левове по сметки в края на периода                                                 0      /-87 712 548/        

  
 



 

 
1345-2-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на разходите по Разчета за финансиране на 
капиталови разходи по функции и източници на финансиране на 
Община Варна към 31.12.2017 г.:  уточнен годишен план – 109 806 808 лв., 
отчет – 43 630 236 лв. (Пр. №2, Пр. №3, Пр. №4, Пр. №5, Пр. №6, Пр. №6а, 
Пр. №12) и уточнен годишен план и отчет на Разчетите за капиталовите 
разходи за съфинансиране на оперативни програми и проекти 
(Пр.№12, Пр.№17). 

1345-2-2.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – Варна приема преходен 
остатък към 31.12.2017 г. в размер на 94 779 733 лв., в т.ч. от държавни 
дейности – 6 593 892 лв., от дофинансиране на държавни дейности – 375 
070 лв. и от местни дейности – 87 810 771 лв. /Пр.№11/. 

  Уточнен план 
31.12.2017 г. 

Отчет 
31.12.2017 г. 

  
  РАЗХОДИ  -  ВСИЧКО /Пр. №2, Пр. №3/, в т.ч. по  

функции:         
      

 
 

365 395 423 

 
/в лв./ 

270 530 340 

 Общи държавни служби                              16 613 758 16 068 768 
 Отбрана и сигурност 2 880 743 2 348 418 
 Образование 112 418 988 107 433 960 
 Здравеопазване 16 381 111    14 451 365 
 Социално осигуряване, подпомагане и грижи                        18 077 808    16 897 731 
 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 

среда 
157 218 530 76 028 672 

 Почивно дело, култура и религиозни дейности           14 375 882 13 572 487 
 Икономически дейности и услуги 25 440 020 21 740 356 
 Разходи некласифицирани в други функции        1 988 583 1 988 583 
 ВСИЧКО  РАЗХОДИ:                                  365 395 423 270 530 340 



1345-2-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет към 31.12.2017 г. за следните целеви разходи, както 
следва: 

 1. Помощи по решения на Общински съвет – Варна по §42-14 
„Обезщетения и помощи по решения на общински съвет“ за: 

1.1.Лечение на граждани - по бюджета на дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 194 362 лв., отчет 
– 191 162 лв. /Пр. №2/ и преходен остатък в размер на 3 200 лв. 

1.2. Инвитро процедури - по бюджета на дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването”: уточнен годишен план – 235 748 лв., отчет 
– 112 850 лв. /Пр. №2/ и преходен остатък в размер на 122 898 лв. 

Общо по 4.1.1. и 4.1.2. за лечение на граждани и инвитро процедури - 
по бюджета на дейност 469 „Други дейности по здравеопазването”: 
уточнен годишен план –  430 110 лв., отчет – 304 012 лв. /Пр. №2/ и 
преходен остатък в размер на 126 098 лв. 

1.3. Комунално битови разходи на социално слаби граждани - по 
бюджета на местна дейност 589 „Други дейности по социалното 
осигуряване”: уточнен годишен план – 100 071 лв. и отчет – 98 471 лв. и 
преходен остатък в размер на 1 600 лв. /Пр. №2 и Пр. №8 „Социална 
програма“/.                  

1.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на 
дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”: уточнен 
годишен план – 8 400 лв. и отчет – 8 400 лв. /Пр. №2, Пр.№8 „Социална 
програма“/.                

Общо по 4.1.3. и 4.1.4. за комунално битови разходи на социално 
слаби граждани и подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета 
на местна дейност 589 „Други дейности по социалното осигуряване”: 
уточнен годишен план – 108 471 лв. и отчет – 106 871 лв. и преходен 
остатък в размер на 1 600 лв./Пр. №2 и Пр. №8 „Социална програма“/.          

1.5. Разходи за месечни помощи на ученици, настанени в „Комплекс 
за социални услуги за деца и младежи“  по бюджета на дейност 530 
„Центрове за настаняване от семеен тип“: уточнен годишен план –1 728 лв. 
и отчет – 1 728 лв. /Пр. №2 и Пр. №8 „Социална програма“/      

1.6. Погребения на социално слаби и бездомни по бюджета на 
дейност 745 „Обредни домове и зали”: уточнен годишен план – 7 928 лв.  и 
отчет – 7 928 лв. /Пр. №2/. 



1.7. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на 
дейност 849 „Други дейности по транспорта и пътищата”: уточнен 
годишен план – 7 685 609 лв., отчет - 7 485 609 лв. и преходен остатък в 
размер на 200 000 лв. /Пр. №2, Пр. №9/.                  

2. Разходи от постъпилите приходи от дарения за район 
Аспарухово – разходи за местна дейност 284 „Ликвидиране на 
последици от стихийни бедствия и производствени аварии“: 

а) по бюджета на район Аспарухово за подпомагане на пострадалите 
от наводнението в Аспарухово в размер на 6 300 лв. по §42-02 
„Обезщетения и помощи по социалното подпомагане“;  

б) по бюджета на Община Варна за покриване на разходи, извършени 
от временно настанените пострадали от наводнението в центъра за 
временно настаняване в база „Сокол“ в район Аспарухово в размер на 
79 605 лв. по §10 „Издръжка“, §2 „Други възнаграждения“ и §5 
„Задължителни осигурителни вноски“ на персонал  /Пр. №2, Пр. №5, Пр. 
Доклад за отчета на бюджета и на сметките за средства от Европейския 
съюз на Община Варна за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г./. 

3. Разходи по план сметка „Чистота” за 2017 г.: уточнен годишен 
план към 31.12.2017 г. – 37 754 324 лв., отчет – 31 943 028 лв. и преходен 
остатък към 31.12.2017 г. в размер на 5 811 296 лв. /Пр. №7/. 

4. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани от 
приходи по §40 „Постъпления от продажба на общински нефинансови 
активи“ и преходен остатък в размер на 748 844 лв. /Пр. №10/. 

5. Разходи, финансирани с приходи от концесионни плащания и 
наеми на морски плажове - уточнен годишен план на приходите за 2017 
г. в размер на 2 293 184 лв., отчет на приходите за 2017 г. – 2 293 184 лв.  
Уточнен годишен план на разходите за 2017 г. в размер на 2 293 184 лв., 
отчет на разходите за 2017 г. – 2 293 184 лв. /Пр. №16/. 

6. Целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл. 51 от 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и ПМС № 
224/13.10.2017 г.: уточнен годишен план в размер на 87 039 500 лв., отчет / 
целева субсидия/ – 28 112 577 лв., и преходен остатък в размер на 58 926 
923 лв. /Пр. № 4 “Целева капиталова субсидия“/. 

7. Разходи, финансирани с приходи от туристическия данък за 2017 
г. - уточнен годишен план - 4 506 659 лв., отчет на приходите за 2017 г. – 
4 506 659 лв. и уточнен годишен план  на разходите – 4 506 659 лв. и отчет 
на разходите – 3 092 237 лв., преходен остатък към 31.12.2017 г. – 
1 414 422 лв. /Пр. №14/. 

8. Уточнен годишен план и отчет на разходите, финансирани с 
приходи от приватизационни сделки за 2017 г.: уточнен годишен план на 
приходите – 53 753 лв. и отчет на приходите – 53 753 лв.; уточнен годишен 
план на разходите – 53 753 лв., отчет на разходите – 7 803 лв.; преходен 
остатък към 31.12.2017 г. в размер на 45 950 лв. /Пр. №13/. 



1345-2-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – Варна приема уточнен 
годишен план и отчет на разходи за 2017 г. на Община Варна, райони и 
кметства на: дейност 122 „Общинска администрация“, дейност 623 
„Чистота“ и дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ 
/Пр. №2, Пр. №5/; на разходи на дейност 898 „Други дейности по 
икономика“ /Пр. №2, Пр. №6/; на разходи на общинските предприятия /Пр. 
№6а/ и разходи за Фонд работна заплата /ФРЗ/ и численост на персонала 
/Пр. №18/. 

1345-2-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл. 36 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на Община Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет–Варна приема уточнен 
годишен план и отчет към 31.12.2017 г. на общинските програми /Пр. 
№8/, както следва: 

1. Общинска програма „Превенция на рисковото поведение сред деца 
и млади хора“:  уточнен годишен план – 341 758 лв. и отчет – 341 758 лв. 
по бюджета на местна дейност 239 „Други дейности по вътрешната 
сигурност“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план – 124 395 лв. 
и отчет – 124 395  лв.   

2. Общинска програма „Варна – европейска младежка столица 2017”: 
уточнен годишен план –  1 600 789 лв. и отчет – 1 600 789 лв. по бюджета 
на дейност 369 „Други дейности за младежта“, в т.ч. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен 
план – 18 867 лв. и отчет – 18 867 лв. и по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план 
– 1 107 612  лв. и отчет – 1 107 612 лв., по §42 „Текущи трансфери, 
обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 21 606 
лв. и отчет – 21 606 лв. 

3. Общинска програма „Квалификация и насърчаване на научните и 
педагогическите кадри в Община Варна“: уточнен годишен план – 49 494 
лв. и отчет – 49 494 лв. по бюджета на местна дейност 389 „Други 
дейности по образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи 



трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план 
– 5 000 лв. и отчет – 5 000 лв.    

4. Общинска програма „Образователна интеграция на децата и 
учениците от различни етнически групи в неравностойно социално 
положение“: уточнен годишен план – 50 208   лв. и отчет – 50 208   лв. по 
бюджета на местна дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. 
по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“: уточнен годишен план – 14 000 лв. и отчет – 14 000 лв.  

5. Общинска програма „Мерките за насърчаване на творческите 
заложби и потребности на деца и студенти с изявени дарби“: уточнен 
годишен план – 129 527   лв. и отчет – 129 527   лв. по бюджета на местна 
дейност 389 „Други дейности по образованието“, в т.ч. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен  
годишен план – 53 000   лв. и отчет – 53 000   лв. и по §42 „Текущи 
трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план 
– 18 808 лв. и отчет – 18 808 лв. 

6. Общинска програма „Аз успявам“ за профилактика и 
рехабилитация на детско-  юношеското наднормено тегло: уточнен 
годишен план – 21 500 лв. и отчет – 21 500 лв. по бюджета на местна 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: 
уточнен годишен план – 21 500 лв. и отчет - 21 500 лв. 

7. Общинска програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез 
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания“: уточнен годишен 
план – 39 990 лв. и отчет – 39 990 лв. по бюджета на местна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 
39 990 лв. и отчет - 39 990 лв. 

8. Общинска програма „Превенция на заболяванията на слуха сред 
деца“ – уточнен годишен план – 16 882 лв. и отчет – 16 882 лв. по бюджета 
на местна дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: 
уточнен годишен план – 16 882 лв. и отчет - 16 882 лв. 

9. Общинска програма „Детско зрение“: уточнен годишен план – 20 
235 лв. и отчет – 20 235 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 20 235 
лв. и отчет - 20 235 лв.   

10. Общинска програма „Профилактика на глаукомата“: уточнен 
годишен план – 15 000 лв. и отчет – 15 000 лв. по бюджета на местна 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: 
уточнен годишен план – 15 000 лв. и отчет - 15 000 лв.  



11. Общинска програма „Детско дентално здраве“: уточнен годишен 
план – 22 298 лв. и отчет – 22 298 лв. по бюджета на местна дейност 469 
„Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 
22 298 лв. и отчет - 22 298 лв. 

12. Общинска програма „Профилактика на сънната апнея“: уточнен 
годишен план – 15 000 лв. и отчет – 15 000 лв. по бюджета на местна 
дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: 
уточнен годишен план – 15 000 лв. и отчет 15 000 лв. 

13. Общинска програма „Профилактика на женското здраве - 
трансвагинално ултразвуково изследване“: уточнен годишен план – 20 000 
лв. и отчет – 20 000 лв. по бюджета на местна дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 20 000 
лв. и отчет 20 000 лв. 

14. Общинска програмa „Социална програма на Община Варна“: 
уточнен годишен план на местната дейност – 2 435 575 лв., отчет на 
местната дейност – 2 433 975 лв. и преходен остатък – 1 600 лв. по 
бюджета на местна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното 
осигуряване”, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“: уточнен план – 51 911 лв. и отчет – 
51 911 лв. 

15. Общинска програмa „Спорт”: уточнен годишен план – 1 223 025 
лв. и отчет – 1 223 025 лв. по бюджета на местна дейност 714 „Спортни 
бази за спорт за всички“, в т.ч. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: уточнен годишен план 
– 772 224 лв. и отчет – 772 224 лв. и по §42 „Текущи трансфери, 
обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен годишен план – 18 137 
лв. и отчет – 18 137 лв.     

16. Общинска програма за „Международни и местни културни 
прояви“: уточнен годишен план – 3 537 463 лв. и отчет - 3 100 613 лв. по 
бюджета на местна дейност 759 „Други дейности по културата“, в т.ч. по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“: 
уточнен годишен план – 171 412 лв. и отчет 171 412 лв.; по §45 „Субсидии 
и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“: 
уточнен годишен план – 1 075 643 лв. и отчет - 925 643 лв.; по §42 
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства“: уточнен 
годишен план – 133 505 лв. и отчет – 133 505 лв. и по §49 „Предоставени 
текущи и капиталови трансфери за чужбина“ - уточнен годишен план – 
10 500 лв. и отчет – 10 500 лв.  

17. Общинска програма „Социален туризъм“: уточнен годишен план 
– 19 964 лв. и отчет – 19 964 лв. по бюджета на местна дейност 862 



„Туристически бази“, в т.ч. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“: уточнен годишен план – 19 964 лв. и отчет - 19 
964 лв. 

1345-2-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Варна и чл. 9 от Закона за общинския дълг и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – 
Варна приема отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на 
лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг към 31.12.2017 г. /Пр. 
№15/. 

1345-2-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси, чл. 36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – Варна приема отчет за 
сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2017 г. /Пр. №12, 
Пр. №17/. 

1345-2-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси, чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – Варна приема отчет за 
2017 г. на трансферите за местни дейности, предоставени от 
Централния бюджет като §31-12 „Обща изравнителна субсидия“, 
съгласно чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2017 г. /Пр. №19, №19а/. 

1345-2-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18014442ВН/17.07.2018 г., Общински съвет – Варна приема отчета на 
приходите и разходите на местната комисия за жилищно–спестовни 
влогове /МКЖСВ/ за 2017 г. /Пр. №20/. 



1345-2-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за 
публичните финанси и чл.36 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Варна и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18014442ВН/17.07.2018 г. Общински съвет–Варна приема Одитен 
доклад на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет за 
2017 г. на Община  Варна /Пр. № 21/.  

 
 
 
 
1346-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1 от Постановление 
№ 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2018 г. и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18015389ВН/01.08.2018 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 Кметство Тополи, както следва: 

т. 2. Ирина Демирова Добрева – напуснала, да се чете:  
т. 2. Пенка Филипова Колева-назначена, гл. специалист 

„Процедиране на ПУП“. 
1346-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1 от Постановление 
№ 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република 
България за 2018 г. и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД17021693ВН-001ВН/26.09.2018 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 дирекция „Здравеопазване“ при Община Варна, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
 
 
 
 
1347-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение от 



кмета на Община Варна с рег. № РД18018372ВН/19.09.2018 г., Общински 
съвет – Варна: 

1. Дава съгласие Община Варна да подаде проектно предложение по 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG5SFOP001-4.004 „Осигуряване функционирането на националната  
мрежа от 27 областни информационни центрове 2019-2021 г.“ по 
Оперативна програма „Добро управление“. 

2. Дава съгласие Община Варна да осигури оборотни средства за 
точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности до 
верифициране и плащане от страна на Управляващия орган. 

 
 
 
1348-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
ОС18000327ВН/15.05.2018 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Иванка Вълчева от 
гр. Варна.   

 
 
 
1349-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Стоян 
Йорданов Стоянов Председател на УС на СНЦ „МИРГ“ Варна с рег. № ОС 
18000576ВН/02.10.2018 г.,  Общински съвет – Варна дава съгласие и 
упълномощава кмета на Община Варна да издаде и подпише Запис на 
заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на 
Държавен фонд „Земеделие” в размер на 115 307.04 лв. (сто и петнадесет 
хиляди триста и седем лева и четири стотинки) за обезпечаване на 110% от 
заявения размер на авансово плащане за 2018 г. на „Местна инициативна 
рибарска група (МИРГ) Варна, район Аспарухово – Белослав – 
Аксаково” по Административен договор № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 
год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи 
и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно 
развитие и Споразумение за управление на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие № МДР-ИП-01-75/10.07.2018  год. сключени 
между „Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Варна, район 
Аспарухово – Белослав – Аксаково” и управляващия орган на Програма за 
морско дело и рибарство 2014-2020 г. по процедура BG14MFOP001-4.002 
„Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”, 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., съгласно приложение 
към настоящото решение. 



На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда – във връзка с кратките срокове за 
усвояване на средствата по проекта, именно: съгласно т. 7 и т. 8 от 
Приложение № 9 към подписания Административен договор № МДР-ИП-
01-75/10.07.2018 год. следва да бъде изготвен годишен бюджет за 
следващата календарна година и да бъде внесен за одобряване от 
Управляващия орган в срок най-късно до 01.11.2018 г.  

 
 
 
1350-2. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6,  чл. 17, ал. 1, т. 3 и от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 68 и чл. 69 от 
Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г., и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № ОМД18001733ВН-
001ВН/28.09.2018 г., Общински съвет – Варна:   

1. Дава съгласие за формиране в ОУ „Св. Климент Охридски” - с. 
Константиново за учебната 2018/2019 г. на паралелка под норматива за 
минимален брой ученици и на слети паралелки под норматива за 
минимален брой ученици, както следва: 
 -една паралелка ІІ клас – 10 ученици; 
 -слята паралелка І - ІІІ клас – 15 ученици; 
 /І клас-6 ученици, ІІІ клас-9 ученици/ 
 -слята паралелка ІV - VІ клас – 12 ученици; 
 /ІV клас-5 ученици, VІ клас-7 ученици/ 
 -слята паралелка V – VІІ клас  - 12 ученици; 
 /V клас-6 ученици, VІІ клас-6 ученици/ 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2 и 
ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017г., като се 
осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, 
извън определените по единните разходни стандарти за съответната 
дейност, в размер на 26 490 лв., от които 14 155 лв. до 31.12.2018 г. 

2. Дава съгласие за формиране в ОУ „Капитан Петко войвода” - кв. 
Галата за учебната 2018/2019 г. на самостоятелни паралелки под норматива 
за минимален брой ученици, както следва: 
 -една паралелка І клас – 7 ученици; 
 -една паралелка ІІ клас – 13 ученици; 
 -една паралелка V клас – 16 ученици; 
 -една паралелка VІ клас – 10 ученици; 
 -една паралелка VІІ клас – 7 ученици; 



Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3, 
и чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г., 
като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния 
процес, извън определените по единните разходни стандарти за съответната 
дейност, в размер на 31 200 лв., от които 16 680 лв. до 31.12.2018 г. 

3. Дава съгласие за формиране в СУ „Пейо К. Яворов” - Варна за 
учебната 2018/2019 г. на самостоятелни паралелки под норматива за 
минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка ІX „б“ клас профил „Предприемачески“ - 12 ученици; 
- една паралелка XІ „а“ клас профил „Технологичен-туризъм“ - 12 

ученици; 
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3, 

от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г., като се 
осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, 
извън определените по единните разходни стандарти за съответната 
дейност, в размер на 3 700 лв., от които 960 лв. до 31.12.2018г. 

4. Дава съгласие за формиране в СУ „Елин Пелин“  - Варна за 
учебната 2018/2019 г. на самостоятелна паралелка под норматива за 
минимален брой ученици, както следва: 

- една паралелка XІ „а“  клас в дневна форма на обучение с профил 
„Изкуства“-хореография - 17 ученици; 

Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3, 
от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование от 10.10.2017 г., като се 
осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, 
извън определените по единните разходни стандарти за съответната 
дейност, в размер на 580 лв., от които 135 лв. до 31.12.2018 г. 

5. Дава съгласие за формиране в СУ „Неофит Бозвели“ - Варна за 
учебната 2018/2019 г. на самостоятелни паралелки под норматива за 
минимален брой ученици, както следва: 

- паралелка Vа клас – 16 ученици; 
- паралелка Vб клас – 17 ученици; 
- паралелка VІб клас – 6 ученици; 
- паралелка VІІІ клас – 16 ученици; 
Изключението се допуска на основание чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3, 

и чл. 69, ал. 1, ал. 2, и ал. 3 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование от 10.10.2017г., 
като се осигуряват допълнителни средства за обезпечаване на учебния 
процес, извън определените по единните разходни стандарти за 
съответната дейност, в размер на 5 230 лв., от които 3 405 лв. до 
31.12.2018 г. 



Необходимите допълнителни средства в размер на 67 200 лв. да бъдат 
осигурени като дофинансиране от дейност 322 „Неспециализирани 
училища“ от бюджета на Община Варна за 2018 г. и 2019 г., съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
 
 
1351-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
изменя свое решение № 1066-4, т.X., т.4., Протокол № 26 от 31.01.2018 г., 
както следва: да бъдат пренасочени финансови средства в размер на 30 000 
лв. от Подпомагане на двойки за инвитро процедура към Подпомагане на 
лечението на граждани - по бюджета на дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването” §42-00 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинствата“, подпараграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение 
на Общински съвет“ по бюджета на Община Варна за 2018 г. 

 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 35 
от заседание, проведено на 05.10.2018 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Наука 
и образование“ относно: 

(1) – актуализиране на Списъка на средищните детски градини и 
училища в Република България за учебната 2018/2019 година. 

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

 
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1352-3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 
чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 
3 от Постановление на Министерски съвет №128/29.06.2017 г. за 
определяне на критерии за включване в списъка на средищните детски 
градини и училища и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18013272ВН-001ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна  реши: 

1. Да се запази статута на средищно училище на СУ „Димчо 
Дебелянов“  за учебната 2018/2019 година. 
         2. Възлага на кмета на Община Варна да изготви мотивирано 
предложение до Министъра на образованието и науката за включване на СУ 
„Димчо Дебелянов“ в Списъка на средищните детски градини и училища в 
Република България за учебната 2018/2019 година. 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 35 

от заседание, проведено на 05.10.2018 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

„Собственост и стопанство“ относно: 
(1) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за прекратяване на съсобственост върху 
имоти, находящи се в: 

- гр. Варна, ул. „Ропотамо“ № 14. 
- с. Каменар, Община Варна, ул. „Хан Аспарух“ № 9. 
- гр. Варна,  со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.5188. 
- гр. Варна,  кв. „Галата“, ПИ 10135.5510.926. 
(2) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост през 2018 г.“ и вземане на решение за 
учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти, находящи се 
в: 

- гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24, ет. 8 в полза на Районна колегия 
на български лекарски съюз – Варна. 

- гр. Варна, ПЗ „Планова“ 119, сграда № 10, в полза на Дирекция 
„Социални дейности“ за разкриване на Център за временно настаняване. 

 – гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ № 7 в полза на Професионална 
гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай 
Хайтов". 

(3) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване на пазарна 
оценка във връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17 от 
ЗУТ за прехвърляне право на собственост върху имоти, находящи се в: 

- гр. Варна, со „Манастирски рид, бялата чешма, Дъбравата“, 
ПИ 10135.2517.9587. 

- гр. Варна, со „Ален мак“, ПИ 10135.2515.3609 и ПИ 
10135.2515.3610. 

- гр. Варна, жк „Изгрев“, ПИ 10135.2552.1024. 
- Община Варна, с. Звездица, со „Под село“, ПИ 30497.505.113 и 

ПИ 30407.505.960. 



 (4) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“ и вземане на 
решение за предоставяне безвъзмездно за управление имоти, находящи се 
в: 

- гр. Варна, жк „Чайка“, в полза на Математическа гимназия „Д-р 
Петър Берон“. 

- гр. Варна, парк „Приморски парк – Салтанат“ № 81, в полза на 
Детска градина № 20 „Бриз“. 

- гр. Варна, ул. „Анри Барбюс“ № 63, в полза на „Областна 
дирекция на Министерството на вътрешните работи – Варна“. 

- гр. Варна, Вилна зона, ул. „28-ма“, №28, в полза на Дирекция 
„Образование и младежки дейности“.  

(5) – допълване на „Годишна програма за управление и разпореждане 
с имоти - общинска собственост през 2018 г.“, одобряване на пазарна 
оценка и вземане на решение за продажба на недвижими имоти на 
собственици на законно построени сгради, находящи се в: 

 - гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров" №10. 
 - гр. Варна, ул. „Добри Христов“ № 32. 
 -  гр. Варна, ул. „Младежка“ № 16. 
(6) – отмяна на решения на Общински съвет – Варна: 
- № 815-10-1/20/26,27.07.2017 г. 
- № 816-10-1/20/26,27.07.2017 г. 
- № 817-10-1/20/26,27.07.2017 г. 
(7) – промяна на адрес на управление на „Обреди“ ЕООД. 
(8) – даване на съгласие на „Медицински център за рехабилитация и 

спортна медицина I“ ЕООД за предоставяне на безвъзмездно право на 
ползване върху МПС, собственост на дружеството в полза на ОП 
„Комплекс за детско хранене“. 

 (9) – изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община Варна. 

(10) – приемане на Наредба за привличане и насърчаване на 
инвестиции с общинско значение в Община Варна и ред за издаване на 
сертификат за инвестиция клас „В“. 

(11) – одобряване на застраховател на имуществото на 
„Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно 
лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна” ЕООД. 

(12) – предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху 
движима вещ общинска собственост – подводница „Слава“ в полза на 
„ИНХОМ“ ООД, ЕИК 813129266. 

(13) – даване на съгласие за изключване от фонд „Ведомствен“ на 
имот, находящ се в гр. Варна, жк „Дружба“, бл. 17 и предоставянето му за 
реализиране на Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, 
включително с тежки множествени увреждания“ 



(14) – одобряване на пазарна оценка във връзка с учредяване право 
на пристрояване върху имот, находящ се в гр. Варна, кв. Виница, ул. 
„Ангел Главчев“ № 2. 

(15) – одобряване на пазарна оценка във връзка с провеждане на 
публичен търг за продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар. 

(16) – възлагане на кмета на Община Варна да издаде разрешително 
за ползване на воден обект публична общинска собственост – „Елпромско 
дере“ в участъка на пресичане от кабелните линии в ПИ 10135.3514.293, 
район Владислав Варненчик, гр. Варна. 

(17) – даване на съгласие за придобиване в собственост на Община 
Варна на 100 % от акциите на „Централен универсален магазин Варна“ 
АД. 

(18) – поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1279-2-
2(32)/28.06.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

(19) – поправка на решение № 990-9(22)30.11.2017 г.,01.12.2017 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(20) – изменение на решение № 1274-2-1(32)28.06.2018 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(21) – дарение на движими вещи – частна общинска собственост. 
(22) – допълване на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.“ и одобряване 
на предварително съгласие за замяна на имоти между Община Варна и 
„Св.Св. Константин и Елена Холдинг“ АД. 
 

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

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1353-4. 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. № АУ003820ВН-017ВН/05.07.2018 г., 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 
следното: 10 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 10135.5505.406 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.четиристотин 
и шест), находящ се в гр. Варна, ул. „Ропотамо“ № 14, целият с площ от 



434 (четиристотин тридесет и четири) кв.м., Акт за частна общинска 
собственост № 9833/15.05.2018 г. 

1353-4-1. 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. № АУ003820ВН-017ВН/05.07.2018 г., 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 10135.5505.406 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и пет.четиристотин и шест), целият с площ от 434 
(четиристотин тридесет и четири) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. 
„Ропотамо“ № 14, в размер на 1 447 (хиляда четиристотин четиридесет и 
седем) лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м., в размер на 
144,70 лв. (сто четиридесет и четири лева и седемдесет стотинки), без 
включен ДДС. 

1353-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ003820ВН-017ВН/05.07.2018 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна и от друга страна Иванка Пенчева 
Калоянова, Пенчо Иванов Калоянов, Недко Иванов Калоянов, Пенчо 
Петков Тодоров чрез продажба на имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Ропотамо“ № 14, представляващ 10 (десет) 
кв.м. идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5505.406 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.четиристотин 
и шест), целият с площ от 434 (четиристотин тридесет и четири) кв.м., при 
граници: ПИ 10135.5505.411, ПИ 10135.5505.407, ПИ 10135.5505.398, ПИ 
10135.5505.399, ПИ 10135.5505.400, ПИ 10135.5505.405 на 
съсобствениците при следните квоти: 

- За Пенчо Петков Тодоров –1/2 от 10 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5505.406, целият с площ от 432 кв.м., на пазарна 
цена 723,50 лв. (седемстотин двадесет и три лева и петдесет стотинки), без 
включен ДДС; 

- За Недко Иванов Калоянов – 1/12 от 10 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5505.406, целият с площ от 434 кв.м., на пазарна 
цена 120,58 лв. (сто и двадесет лева и петдесет и осем стотинки), без 
включен ДДС; 

- За Иванка Пенчева Калоянова – 4/12 от 10 кв.м. идеални части от 
ПИ с идентификатор 10135.5505.406, целият с площ от 434 кв.м., на 



пазарна цена 482,33 лв. (четиристотин осемдесет и два лева и тридесет и 
три стотинки), без включен ДДС; 

- За Пенчо Иванов Калоянов – 1/12 от 10 кв.м. идеални части от ПИ с 
идентификатор 10135.5505.406, целият с площ от 434 кв.м., на пазарна 
цена 120,58 лв. (сто и двадесет лева и петдесет и осем стотинки), без 
включен ДДС. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
9833/15.05.2018 г 

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

 
 
 
1354-4. 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. № АУ028187ВН-010ВН/11.07.2018 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2018 г.“, както следва: към Раздел IX. 
Недвижими имоти – частна общинска собственост, за които Община Варна 
ще проведе процедура по прекратяване на съсобственост с държавата, 
физически и юридически лица по реда на чл. 36 от Закона за общинската 
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, се добавя следния текст: 

 
№ Данни за имота АОС № 
 Община Варна, с. Каменар, ул. „Хан Аспарух“ 

№ 9, УПИ № XVI-537, кв. 54 – 335/675 кв.м. 
5181/26.09.2008 г. 

1354-4-1. 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. № АУ028187ВН-010ВН/11.07.2018 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена по искане за 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Варна 
от недвижим имот, представляващ земя с площ от 335 (триста тридесет и 
пет) кв.м. идеални части от УПИ № XVI-537, кв. 54, находящ се в 
Община. Варна, с. Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 9, при граници на 
имота: ул. „Хан Тервел“, УПИ № XVII-537, УПИ № XV-315, ул. „Хан 
Аспарух“, в размер на 10 978 (десет хиляди деветстотин седемдесет и 
осем) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 



32,77 лв. (тридесет и два лева и седемдесет и седем стотинки), без включен 
ДДС. 

1354-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, по реда на чл. 27 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ028187ВН-
010ВН/11.07.2018 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и Татяна 
Йорданова Иванова и Иван Недков Иванов, чрез продажба на земя с площ 
335 (триста тридесет и пет) кв.м. идеални части от УПИ XVI-537, кв. 54, 
находящ се в Община Варна, с. Каменар, ул. „Хан Аспарух“ № 9, по 
одобрената по-горе пазарна оценка. 

За 335 кв.м. идеални части от горепосочения имот е съставен Акт за 
частна общинска собственост № 5181/26.09.2008 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. 

 
 
 
 
1355-4. 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. № АУ071498ВН-008ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост през 2018 г.“, както следва: към Раздел IX. 
„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. З6 от Закона за 
общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество-делба, продажба на частта на 
община Варна, откупуване частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна“, се добавя 
следния текст: 

 
№ Данни за имота Площ - кв.м АОС № 

 Гр. Варна, СО „Боровец-
юг“, ПИ 10135.5403.5188 

 
78/677 кв.м. ид.ч.   

 
9937/05.07.2018 г. 



1355-4-1. 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. № АУ071498ВН-008ВН/25.09.2018 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 78/677 кв.м. 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.5188 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.пет хиляди сто 
осемдесет и осем), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр.Варна, находящ се в СО „Боровец-юг“, гр.Варна, във връзка с 
прекратяване на съсобственост по реда на чл. З6, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чрез продажба на частта на Община Варна, която 
възлиза на 2825 (две хиляди осемстотин двадесет и пет) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 36,22 лв. 
(тридесет и шест лева двадесет и две стотинки), без включен ДДС. 

1355-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. З6, 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 2018 г.“ 

и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ071498ВН-
008ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Добринка Илиева Петрова, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, находящ се в СО „Боровец-юг“, гр.Варна, представляващ  
78 (седемдесет и осем) кв.м. идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.5403.5188 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три.пет хиляди сто осемдесет и осем), по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Аспарухово“, 
целият с площ от 677 кв.м., при граници на имота: поземлени имоти с 
идентификатори 10135.5403.3687, 10135.5403.9690, 10135.5403.2707, 
10135.5403.9682, 10135.5403.5187, по одобрената с решение по т. II 
пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9937/05.07.2018 г. 

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

 
 
 



1356-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост,  във връзка с реализиране на 
разпоредителна сделка на основание чл. З6, ал. 1, т. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 4 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Варна, а 
именно: прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.5510.926 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и десет.деветстотин двадесет и шест), чрез замяна на 
частта от имота от 5 (пет) кв.м. идеални части - частна общинска 
собственост, с поземлен имот с проектен идентификатор 10135.5510.925  
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и десет.деветстотин 
двадесет и пет) с площ от 5 (пет) кв.м. - собственост на Доротея Георгиева 
Димитрова и Димитър Георгиев Димитров и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № АУ043185ВН-013ВН/25.09.2018 г., 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 5 (пет) кв.м. идеални части от поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.5510.926 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и десет.деветстотин двадесет и шест), целият с площ от 
337 (триста тридесет и седем) кв.м., идентичен с УПИ XXV-871, кв. 30, по 
плана на кв. „Галата“ – общинска собственост, предмет на Акт за 
общинска собственост № 9943/11.07.2018 г. в размер на 368 (триста 
шестдесет и осем) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) кв.м. в размер на 73,60 лв. (седемдесет и три лева и шестдесет 
стотинки), без включен ДДС. 

- на поземлен имот с проектен идентификатор 10135.5510.925 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и десет.деветстотин 
двадесет и пет) с площ от 5 (пет) кв.м. - собственост на Доротея Георгиева 
Димитрова и Димитър Георгиев Димитров, в размер на 287 (двеста 
осемдесет и седем) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 
(един) кв.м. в размер на 57,40 лв. (петдесет и седем лева и четиридесет 
стотинки), без включен ДДС. 

1356-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. З6, 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. № АУ043185ВН-
013ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна и Доротея Георгиева Димитрова и 



Димитър Георгиев Димитров върху поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.5510.926 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и десет.деветстотин двадесет и шест), целият с площ от 
337 (триста тридесет и седем) кв.м., като Община Варна ще прехвърли в 
собственост на Доротея Георгиева Димитрова и Димитър Георгиев 
Димитров собствената си част от имота с площ 5 (пет) кв.м. идеални части, 
предмет на Акт за общинска собственост № 9943/11.07.2018г., в замяна на 
собствеността на Доротея Георгиева Димитрова и Димитър Георгиев 
Димитров върху поземлен имот с проектен идентификатор 10135.5510.925 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и десет.деветстотин 
двадесет и пет) с площ от 5 (пет) кв.м., съставляващ част от поземлен имот 
с идентификатор 10135.5510.871, притежаващи го на основание нот. акт № 
126, том I, peг. № 2304, дело № 104/09.12.2015 г., по одобрените с решение 
по т. I пазарни оценки, при следните условия: 

1. Доротея Георгиева Димитрова и Димитър Георгиев Димитров 
стават собственици при равни квоти на поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.5510.926 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и десет.деветстотин двадесет и шест) с площ  от 337 
(триста тридесет и седем) кв.м., при граници: поземлени имоти с 
идентификатори: 10135.5510.870, 10135.5510.869, 10135.5510.21, 
10135.5510.925, съгласно скица-проект № 15-225461/13.04.2018 г. на 
СГКК-Варна. 

2. Община Варна става собственик на поземлен имот с проектен 
идентификатор 10135.5510.925 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и десет.деветстотин двадесет и пет) с площ от 5 (пет) 
кв.м., при граници: поземлени имоти с идентификатори 10135.5510.21, 
10135.5510.926, съгласно скица-проект № 15-225452/13.04.2018г. на СГКК-
Варна. 

3. Разликата между пазарните стойности на заменяемите имоти от 81 
(осемдесет и един) лева следва да се плати в полза на Община Варна от 
Доротея Георгиева Димитрова и Димитър Георгиев Димитров. 

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

 
 
 
 
 
1357-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД18004438ВН-003ВН/10.07.2018 г., Общински съвет – Варна 



приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г.“: Допълва в 
Раздел XV„Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за 
които Община Варна ще проведе процедура по учредяване право на 
ползване по реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост и 
разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество“, с имот-частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, бул. „Съборни“ № 24, ет. 8, 
представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.1504.84.1.9 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и 
четири.осемдесет и четири.едно.девет) със застроена площ от 284,51 
(двеста осемдесет и четири цяло и петдесет и една стотни) кв.м., а именно: 
помещения № 804, 805, 806, 807, 811 и 812 (съгласно приложена скица). 

1357-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД18004438ВН-
003ВН/10.07.2018 г., Общински съвет – Варна, предоставя за безвъзмездно 
ползване на РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ 
СЪЮЗ - ВАРНА, ЕИК 103292646, с адрес на управление: гр. Варна, р-н 
„Одесос“, бул. „Съборни“ № 24, представлявано от проф. д-р Радослав 
Радев, д.м.н – Председател, част от недвижим имот, находящ се в гр. 
Варна, бул. „Съборни“ №24, ет. 8, представляващ самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 10135.1504.84.1.9 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и четири.осемдесет и четири.едно.девет) със 
застроена площ 284,51 (двеста осемдесет и четири цяло и петдесет и една 
стотни) кв.м., а именно: помещения № 804, 805, 806, 807, 811 и 812 
(съгласно приложена скица), предмет на Акт за общинска собственост № 
6823/13.02.2012 г. вписан в Служба по вписванията – гр. Варна с вх. 
регистър №2795/14.02.2012 г., том VII, акт 2, дело 1296. 

Общински съвет – Варна не освобождава РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА 
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - ВАРНА от заплащане на режийни 
разноски в полза на Община Варна съгласно чл. 79, ал. 1 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно право на 
ползване върху частта от гореописания имот, както и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението. 

 
 
 



1358-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД18013458ВН/03.07.2018 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г“: Допълва 
Раздел XV. „Недвижими имоти и вещи - частна общинска собственост, за 
които Община Варна ще проведе процедура по учредяване право на 
ползване по реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост и 
разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество“, с недвижим имот общинска 
собственост, находящ се на адрес гр. Варна, ПЗ „Планова“ 119, сграда № 
10 с идентификатор 10135.3511.1461.8 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда четиристотин шестдесет и 
едно.осем), целият с площ от 512 (петстотин и дванадесет) кв.м., предмет 
на Акт за частна общинска собственост № 9316 /29.11.2016 г. за разкриване 
на Център за временно настаняване с капацитет 60 места. 

1358-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4  от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18013458ВН/03.07.2018 г., Общински съвет - Варна предоставя за 
безвъзмездно ползване на дирекция „Социални дейности“ при Община 
Варна за срок от 10 /десет/ години имот частна общинска собственост, 
представляващ сграда № 10 с идентификатор 10135.3511.1461.8 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда 
четиристотин шестдесет и едно.осем), с площ от 512 (петстотин и 
дванадесет) кв.м. предмет на Акт за частна общинска собственост № 
9316/29.11.2016 г., находящ се на адрес гр. Варна, ПЗ „Планова“ 119 за 
разкриване на Център за временно настаняване с капацитет 60 места. 
Средствата за ремонт,  доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на 
Център за временно настаняване да бъдат осигурени от бюджета на 
Община Варна за 2019 г. функция „Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи“, дейност 589. 

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

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс и поради необходимостта от защита на важни обществени 
интереси, свързани с осигуряване на материална база, отговаряща на 
изискванията за задоволяване временно нуждата от подслон за бездомни 



лица и семейства. Общински съвет – Варна допуска предварително 
изпълнение на решението. 

 
 
 
 
1359-4. На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и по предложение 
на кмета на Община Варна с рег. № РД18018373ВН/19.09.2018 г., 
Общински съвет – Варна предоставя безвъзмездно право на ползване 
върху сгради с идентификатори ПИ 10135.3513.148 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.сто четиридесет и осем) 
– учебен корпус и ПИ 10135.3513.148.11  (десет хиляди сто тридесет и 
пет.три хиляди петстотин и тринадесет.сто четиридесет и осем.единадесет) 
– столова и актова зала, находящи се в имот, частна общинска собственост, 
на ул. „Петко Стайнов“ № 7 (СУПЦ „Д-р Анастасия Железкова“), в 
полза на Професионална гимназия по горско стопанство и 
дървообработване „Николай Хайтов“, гр. Варна, за учебната 2018/2019 
година. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
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, в предвид започването на учебната 2018/2019 г., тъй като от 
закъснението на изпълнението може да последва значителна и трудно 
поправима вреда. 

 
 
 
  
1360-4. 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. № ОСИСД17004020ВН-006ВН/05.07.2018 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 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 Закона за 
устройство на територията, след одобряване на съответен ПУП –ПР и ПУП 
- ПРЗ от ЕСУТ в Община Варна, с недвижим имот, представляващ 12 
(дванадесет) кв.м. от ПИ с идентификатор 10135.2517.9587 (десет хиляди 



сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.девет хиляди 
петстотин осемдесет и седем) с начин на трайно ползване „за 
второстепенна улица“, общинска собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 
от Закона за общинската собственост, във връзка с §7, ал. 1, т. 4 от 
Преходни и заключителни разпоредби на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, попадащи в проектен УПИ V-
5306, по плана на со „Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“. 

1360-4-1. 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. № ОСИСД17004020ВН-006ВН/05.07.2018 г., 
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 недвижим 
имот, представляващ 12 (дванадесет) кв.м. от ПИ с идентификатор 
10135.2517.9587 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
седемнадесет.девет хиляди петстотин осемдесет и седем) с начин на 
трайно ползване „за второстепенна улица“, общинска собственост на 
основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка 
с § 7, ал. 1, т. 4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, попадащи в проектен 
УПИ V-5306, по плана на со „Манастирски рид, Бялата чешма, 
Дъбравата“, на стойност 680 (шестстотин и осемдесет) лева, без включен 
ДДС. 

1360-4-2. 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 и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № ОСИСД17004020ВН-
006ВН/05.07.2018 г., 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 Мила Янкова 
Петрова следния недвижим имот: 12 (дванадесет) кв.м. от ПИ с 
идентификатор 10135.2517.9587 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и седемнадесет.девет хиляди петстотин осемдесет и 
седем) с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, общинска 
собственост на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с § 7, ал. 1, т. 4 от Преходни и заключителни 
разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, попадащи в проектен УПИ V-5306, по плана на со 



„Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“, при цена съгласно  
одобрената по-горе пазарна оценка. 

Прехвърлянето в собственост на имота, описан по-горе ще се 
извърши възмездно по одобрената от Общински съвет – Варна пазарна 
оценка.  

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

 
 
 
 
1361-4. 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. № РД18005768ВН-003ВН/25.09.2018 г., 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  
150 (сто и петдесет) кв.м. идеални части – общинска собственост и 254 
(двеста петдесет и четири) кв.м. – частна собственост, отнета площ по 
регулация от ПИ с идентификатор 10135.2515.3609 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди шестстотин 
и девет) и ПИ с идентификатор 10135.2515.3610 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди шестстотин 
и десет).  

1361-4-1. 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. № РД18005768ВН-003ВН/25.09.2018 г.,   
Общински  съвет – Варна одобрява   пазарните   оценки,   изготвени   от 
независим оценител, във връзка със сключване на  предварителен договор 
по чл. 17, ал. 2, т. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, на 150 
(сто и петдесет) кв.м. идеални части – общинска собственост от ПИ с 
идентификатор 10135.2515.3609 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди шестстотин и девет) и ПИ с 
идентификатор 10135.2515.3610 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди шестстотин и десет) , в размер 
на 18 630 (осемнадесет хиляди шестстотин и тридесет) лева, без включен 
ДДС, и на 254 (двеста петдесет и четири) кв.м. – частна собственост, 
отнета площ по регулация от ПИ с идентификатор10135.2515.3609 и ПИ с 



идентификатор 10135.2515.3610, в размер на  31 500 (тридесет и една 
хиляди и петстотин) лева, без включен ДДС. 

1361-4-2. 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. № РД18005768ВН-003ВН/25.09.2018 г., Общински 
съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна да сключи 
предварителен договор за прехвърляне право на собственост, като: 

1. Община  Варна  ще  прехвърли в собственост на Мирослав 
Великов Стоянов, 150 (сто и петдесет) кв.м. идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.2515.3609 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди шестстотин и девет) и 
поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3610 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди шестстотин 
и десет) – общинска собственост на основание АОС №9763/09.02.2018г. и 
АОС №9764/09.02.2018г., и акт №1 за поправка на АОС 
№9764/09.02.2018г., част от проектен УПИ ХХXVІ-3609,3610 кв.63, по 
плана на СО „Ален мак“, гр. Варна, съгласно проекто ПУП–ПРЗ, приет с 
решение по т. 20 от протокол № 9/06.03.2018г. на ЕСУТ при Община 
Варна, на пазарна цена в размер на 18 630 (осемнадесет хиляди шестстотин 
и тридесет) лева,без включен ДДС. 

2. Мирослав Великов Стоянов ще прехвърли в собственост на 
Община Варна 254 (двеста петдесет и четири) кв.м. идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3609 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди шестстотин 
и девет) и поземлен имот с идентификатор 10135.2515.3610 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и петнадесет.три хиляди 
шестстотин и десет) – собственост на Мирослав Стоянов, съгласно нот. акт 
№61, том I, рег. №2953, дело №52/07.03.2017г., нот. акт №62, том I, рег. 
№2976, дело №53/07.03.2017г. попадащи в уличната регулация по ПУП-
ПУР на СО „Ален мак“, които се придават към ПИ 10135.2515.9564, с 
Начин на трайно ползване „за второстепенна улица“, на пазарна цена в 
размер на 31 500 (тридесет и една хиляди и петстотин) лева, без включен 
ДДС.    

3. Прехвърлянето в собственост на имотите, описани в т. 1 и т. 2 ще 
се извърши безвъзмездно. 

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 XXXVI-3609,3610, кв. 63, по плана на СО „Ален мак“, гр. Варна. 



5. В случай, че заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ не влезе в сила 
шест месеца след сключване  на  предварителния  договор,  се  извършват  
нови  оценки  от  независим оценител, 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  Мирослав Стоянов. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

 
 
 
 
1362-4. 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. № РД18018637ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост през 2018г.“, както следва: към раздел 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 съответен ПУП-ПР или 
ПУП-ПРЗ от ЕСУТ в Община Варна", се добавя следния текст: 

1362-4-1. 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. З от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18018637ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, 
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, във 
връзка със сключване на предварителен договор по чл. 17, ал. 3 от Закона 
за устройство на територията, на 34 (тридесет и четири) кв.м. от поземлен 
имот с идентификатор 10135.2552.1024 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и две.хиляда двадесет и четири), по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, жк „Изгрев“, 
в размер на 2 040 (две хиляди и четиридесет) лева, без включен ДДС, при 

№ 
по 
ред 

Данни за имота Площ - 
кв.м 

АОС/правно 
основание 

 

жк „Изгрев“, гр. Варна, придаваеми 
части от ПИ 
10135.2552.1024 към проектен УПИ 
V-1376, кв. 172 
 

34 кв.м 

чл.2, ал.1, т.2 от 
ЗОС,във връзка с 
§7, ал.1, т.4 от ПЗР 
на ЗМСМА 



пазарна стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 60 (шестдесет) лева, без 
включен ДДС. 

1362-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за устройство на територията, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост през 2018 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД18018637ВН/25.09.2018 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 Димитър Иванов 
Кюркчиев, собствеността върху 34 (тридесет и четири) кв.м. от ПИ с 
идентификатор 10135.2552.1024 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и две.хиляда двадесет и четири), целият с площ 
от 10 204 кв.м., по Кадастралната карта и кадастрални регистри на 
гр.Варна, с Начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ - 
общинска собственост на основание чл. 2, ал.1, т. 2 от ЗОС, във връзка с 
§7, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗМСМА, непопадащи  в  улична  регулация по 
ПУП-ПУР на ж.к. „Изгрев“, които се придават към проектен УПИ V-1376, 
кв. 172, ж.к. „Изгрев“, гр. Варна, съгласно проект за изменение на ПУП–
ПРЗ, приет на ЕСУТ-Варна, с решение по т. 16, протокол № 17/10.05.2018 
г., по одобрената по т. II 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 V-1376, кв. 172, ж.к. „Изгрев“, 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 
Димитър Иванов Кюркчиев. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

 
 
 
 



1363-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. З от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18018631ВН/25.09.2018 г., 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. 3 и ал. 5 от 
Закона за устройство на територията, с която са определени пазарните 
стойности на 138 (сто тридесет и осем) кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 30497.505.113 (тридесет хиляди четиристотин деветдесет и 
седем.петстотин и пет.сто и тринадесет), по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр.Варна, СО „Под село“, с. Звездица, Община 
Варна, в размер на 7100 (седем хиляди и сто) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 (един) кв.м. в размер на 51,45 лв. (петдесет и един 
лева четиридесет и пет стотинки) и на 99 (деветдесет и девет) кв.м. от 
поземлен имот с идентификатор 30497.505.960 (тридесет хиляди 
четиристотин деветдесет и седем.петстотин и пет.деветстотин и 
шестдесет), в размер на 5100 (пет хиляди и сто) лева, без включен ДДС, 
при пазарна стойност на 1 (един) кв.м. 51,52 лв. (петдесет и един лева 
петдесет и две стотинки), без включен ДДС. 

1363-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 17, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за устройство на територията, чл. 34, ал. 1 и ал. 4 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 34 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост през 2018г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД18018631ВН/25.09.2018 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 на Мариана Борисова Димова 
правото на собственост върху 138 (сто тридесет и осем) кв.м. от поземлен 
имот с идентификатор 30497.505.113 (тридесет хиляди четиристотин 
деветдесет и седем.петстотин и пет.сто и тринадесет), по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр.Варна, СО „Под село“, с. Звездица, 
Община Варна, целият с площ от 891 (осемстотин деветдесет и един) кв.м.- 
частна общинска собственост, предмет на АОС № 8865/ 07.01.2016г., 
придадени към проектен УПИ I-113,960, кв.30, по плана на СО „Под село“, 
с. Звездица, Община Варна, съгласно проект за изменение на ПУП- ПРЗ, 
приет по т. 19, протокол № 18/26.05.2015г. на ЕСУТ-Варна, изменено с 
решение по т. 30, протокол № 6/16.02.2016г. на ЕСУТ-Варна, по 
одобрената по т. I пазарна оценка. 



2. Мариана Борисова Димова ще прехвърли на Община Варна 
правото на собственост върху 99 (деветдесет и девет) кв.м. от поземлен 
имот с идентификатор 30497.505.960 (тридесет хиляди четиристотин 
деветдесет и седем.петстотин и пет.деветстотин и шестдесет) , целият с 
площ от 493 (четиристотин деветдесет и три) кв.м., от които 477 
(четиристотин седемдесет и седем) кв.м. са собственост на Мариана 
Борисова Димова, придобити на основание нот. акт № 87, том I, рег.№ 
2010, дело №72/2011 г., попадащи в улична регулация, съгласно ПУП-ПУР 
на СО „Под село“, одобрен с решение № 797-5(14)/19.12.2012г. на 
Общински съвет – Варна  по одобрената по т. I 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 2 000 (две хиляди) лева следва да се плати в полза на Община 
Варна от Мариана Борисова Димова. 

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 I-113,960, кв. 30, по плана на СО „Под село“, с. Звездица, Община 
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 
Мариана Борисова Димова. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно извършване на разпоредителните сделки. 

 
 
 
1364-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД18018623ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 година“: Допълва  
Раздел XII. „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от Закона за общинската 
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество“, с имот публична-общинска 



собственост, находящ се в гр. Варна,  жк „Чайка“, представляващ 
закрита спортна площадка - сграда с идентификатор 10135.2562.244.7 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и 
две.двеста четиридесет и четири.седем), по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на район „Приморски“ одобрени със заповед № 
РД18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, със застроена площ 417 
(четиристотин и седемнадесет) кв.м., конструкция: масивна, етажност – 1, 
предмет на Акт за публична общинска собственост № 9906/05.07.2018 г. 

1364-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4  от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18018623ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна  предоставя на 
Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, жк „Чайка“, представлявана от Директор, 
безвъзмездно за управление имот-публична общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна,  жк „Чайка“, представляващ закрита спортна 
площадка - сграда с идентификатор 10135.2562.244.7 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и две.двеста четиридесет и 
четири.седем), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на район 
„Приморски“ одобрени със заповед № РД18-92/14.10.2008 г. на ИД на 
АГКК, със застроена площ 417 (четиристотин и седемнадесет) кв.м.,  
конструкция: масивна, етажност – 1, предмет на Акт за публична общинска 
собственост № 9906/05.07.2018 г., за срок от 10 (десет) години. 

   Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление върху гореописания имот, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

 
 
 
 
1365-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД18018626ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 година“:  Допълва  
Раздел XII. „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 



бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от Закона за общинската 
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество“, с имот публична-общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна,  Парк „Приморски парк – 
Салтанат“ № 81, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.536.1027 (десет хиляди сто тридесет и пет.петстотин тридесет и 
шест.хиляда двадесет и седем), с площ 8 000 (осем хиляди) кв.м. и сгради с 
идентификатори, както следва: 10135.536.1027.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.петстотин тридесет и шест.хиляда двадесет и седем.едно) 
със застроена площ от 155 (сто петдесет и пет) кв.м., етажност: 1 (един) 
етаж, конструкция – полумасивна, 10135.536.1027.2 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.петстотин тридесет и шест.хиляда двадесет и седем. две) 
със застроена площ от 47 (четиридесет и седем) кв.м., етажност: 1 (един) 
етаж, конструкция – масивна, 10135.536.1027.3 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.петстотин тридесет и шест.хиляда двадесет и седем.три) със 
застроена площ от 70 (седемдесет) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, 
конструкция – масивна, 10135.536.1027.4 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.петстотин тридесет и шест.хиляда двадесет и седем.четири) със 
застроена площ от 44  (четиридесет и четири) кв.м., етажност: 1 (един) 
етаж, конструкция – масивна, 10135.536.1027.5 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.петстотин тридесет и шест.хиляда двадесет и седем.пет) със 
застроена площ от 49 (четиридесет и девет) кв.м., етажност: 1 (един) – 
етаж, конструкция – масивна, 10135.536.1027.6 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.петстотин тридесет и шест.хиляда двадесет и седем. шест) със 
застроена площ от 24 (двадесет и четири) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, 
конструкция – масивна. 

1365-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 6, ал. 4 и чл. 15, ал. 2 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18018626ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна предоставя на 
Детска градина № 20 „Бриз“, със седалище и адрес на управление:  гр. 
Варна, М-СТ „Свети Никола“ № 8, представлявана от Директор, 
безвъзмездно за управление имот-публична общинска собственост,  
находящ се в гр. Варна,  Парк „Приморски парк – Салтанат“ № 81, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.536.1027 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.петстотин тридесет и шест.хиляда двадесет и 
седем), с площ 8 000 (осем хиляди) кв.м. и сгради с идентификатори, както 
следва: 10135.536.1027.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.петстотин 
тридесет и шест.хиляда двадесет и седем.едно) със застроена площ 155 
(сто петдесет и пет) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, конструкция – 
полумасивна, 10135.536.1027.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.петстотин 



тридесет и шест.хиляда двадесет и седем. две) със застроена площ 47 
(четиридесет и седем) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, конструкция – 
масивна, 10135.536.1027.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.петстотин 
тридесет и шест.хиляда двадесет и седем.три) със застроена площ 70 
(седемдесет) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, конструкция – масивна, 
10135.536.1027.4 (десет хиляди сто тридесет и пет.петстотин тридесет и 
шест.хиляда двадесет и седем.четири) със застроена площ 44 (четиридесет 
и четири) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, конструкция – масивна, 
10135.536.1027.5 (десет хиляди сто тридесет и пет.петстотин тридесет и 
шест.хиляда двадесет и седем.пет) със застроена площ 49 (четиридесет и 
девет) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, конструкция – масивна, 
10135.536.1027.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.петстотин тридесет и 
шест.хиляда двадесет и седем. шест) със застроена площ 24 (двадесет и 
четири) кв.м., етажност: 1 (един) етаж, конструкция – масивна, предмет на 
Акт за общинска собственост № 6818/27.02.2012 г. 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. 

 
 
 
 
1366-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД13029182ВН-008ВН/25.09.2018 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 година“: Допълва  
Раздел XII. „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от Закона за общинската 
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество“, с част от  имот частна - общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Анри Барбюс“ № 63, 
представляващ част от сграда с идентификатор 10135.3513.172.1 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и тринадесет.сто 
седемдесет и две.едно), със застроена площ от 136 (сто тридесет и шест) 
кв.м., етажност: двуетажна, предмет на Акт за общинска собственост № 
7496/12.07.2013 г. 

1366-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 



общинската собственост, във връзка с  чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № РД13029182ВН-
008ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна предоставя на 
„ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ – ВАРНА“, БУЛСТАТ 129009750, с адрес на 
управление: гр. Варна, ул. „Цар Калоян“ № 2, безвъзмездно за управление 
част от имот – частна  общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Анри Барбюс“ № 63, представляващ част от сграда с идентификатор 
10135.3513.172.1(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
тринадесет.сто седемдесет и две.едно) , със застроена площ от 136 (сто 
тридесет и шест)  кв.м., етажност: двуетажна, предмет на Акт за общинска 
собственост № 7496/12.07.2013 г за срок от 5 (пет) години за разкриване на  
приемна на полицейските инспектори при III – РПУ – Варна. 

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

 
 
 
 
1367-4. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.3, ал. 2, т. 2 и чл. 6, ал.1, ал. 
2 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД18018624ВН/25.09.2018 г., Общински съвет –
Варна обявява за публична общинска собственост недвижим имот,  
находящ се в гр. Варна, Вилна зона, ул. „28-ма“ № 28, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.2564.1132 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда сто 
тридесет и две), с площ от 4 969 (четири хиляди деветстотин шестдесет и 
девет) кв.м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 
със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със 
заповед № КД-14-03-3225/03.12.2012 г. на Началника на СГКК - Варна и 
сгради с идентификатори 10135.2564.1132.1 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда сто тридесет и 
две.едно) със застроена площ от 348 (триста четиридесет и осем) кв.м., 
етажност: 3 (три) етажа, предназначение: сграда за образование, 
10135.2564.1132.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и четири.хиляда сто тридесет и две.две) със застроена площ от 
427 (четиристотин двадесет и седем) кв.м., етажност: 2 (два) етажа, 
предназначение: сграда за образование и 10135.2564.1132.3 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда сто 



тридесет и две.три) със застроена площ от 186 (сто осемдесет и шест) кв.м., 
етажност: 1 (един) етаж, предназначение: сграда за образование. 

1367-4-1. 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. № РД18018624ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – 
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 година“: Допълва 
Раздел XII. „Имоти и вещи - общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от Закона за общинската 
собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество“, с имот общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, Вилна зона, ул. „28-ма“ № 28, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.2564.1132 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда сто 
тридесет и две), с площ от 4 969 (четири хиляди деветстотин шестдесет и 
девет) кв.м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 
със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, изменени със 
заповед № КД-14-03-3225/03.12.2012 г. на Началника на СГКК - Варна и 
сгради с идентификатори 10135.2564.1132.1 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда сто тридесет и 
две.едно) със застроена площ от 348 (триста четиридесет и осем) кв.м., 
етажност: 3 (три) етажа, предназначение: сграда за образование, 
10135.2564.1132.2 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и четири.хиляда сто тридесет и две.две) със застроена площ от 
427 (четиристотин двадесет и седем) кв.м., етажност: 2 (два) етажа, 
предназначение: сграда за образование и 10135.2564.1132.3 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда сто 
тридесет и две.три) със застроена площ от 186 (сто осемдесет и шест) кв.м., 
етажност: 1 (един) етаж, предназначение: сграда за образование. 

1367-4-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка 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. № 
РД18018624ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна предоставя на  
Дирекция „ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ при 
Община Варна, представлявана от Директор, безвъзмездно за 
управление имот общинска собственост, находящ се в гр. Варна, Вилна 
зона, ул. „28-ма“ № 28, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2564.1132 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и четири.хиляда сто тридесет и две), с площ от 4 969 (четири 



хиляди деветстотин шестдесет и девет) кв.м. по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на 
ИД на АГКК, изменени със заповед № КД-14-03-3225/03.12.2012 г. на 
Началника на СГКК – Варна и сгради с идентификатори 
10135.2564.1132.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
шестдесет и четири.хиляда сто тридесет и две.едно) със застроена площ от 
348 (триста четиридесет и осем) кв.м., етажност: 3 (три) етажа, 
предназначение: сграда за образование, 10135.2564.1132.2 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда сто 
тридесет и две.две) със застроена площ от 427 (четиристотин двадесет и 
седем) кв.м., етажност: 2 (два) етажа, предназначение: сграда за 
образование и 10135.2564.1132.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин шестдесет и четири.хиляда сто тридесет и две.три) със 
застроена площ от 186 (сто осемдесет и шест) кв.м., етажност: 1 (един) 
етаж, предназначение: сграда за образование 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. 

 
 
 
 
1368-4. 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. №АУ049409ВН-003ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с общински 
имоти през 2018 година“ като към Раздел 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 по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС и НРПУРОИ - без търг или конкурс“ 
добавя следния имот: недвижим имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 10, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3516.33 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.тридесет и 
три), целият с площ от 183 (сто осемдесет и три) кв.м. по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на район „Младост“, одобрени със заповед 
№РД-18-64/16.05.2008 г. на ИД на АГКК, при граници на имота: ПИ 
10135.3516.35, ПИ 10135.3516.36, ПИ 10135.3516.21, ПИ 10135.3516.38, 
ПИ 10135.3516.34, ПИ 10135.3516.24, ПИ 10135.3516.23, ПИ10135.3516.32. 

1368-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3 от 



Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. №АУ049409ВН-003ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с 
която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер на 
89 100 (осемдесет и девет хиляди и сто) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 486,89 лв. (четиристотин осемдесет 
и шест лева и осемдесет и девет стотинки), без включен ДДС и взема 
решение за продажба на имота на собственика на законно построена върху 
него сграда Калоян Митков Митев. 

За гореописания имот има съставен Акт за общинска собственост № 
8181/19.02.2015 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Варна. 

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

  
 
 
 
1369-4. 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. № АУ003149ВН-017ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 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 10135.2575.84 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и 
пет.осемдесет и четири),  целият с площ от 727 (седемстотин двадесет и 
седем) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Добри Христов“ № 32, Акт за 
общинска собственост № 9875/2018 г. 

1369-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 3   от 
Закона за общинската собственост,  чл. 32 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ003149ВН-
017ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарна оценка, 
изготвена от независим оценител на имоти, с която е определена пазарна 
стойност на гореописания имот в размер на  50 300 (петдесет хиляди и 
триста) лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 
69  (шестдесет и девет) лева, без включен ДДС и решава да се извърши 
продажба на имота на собствениците на законно построена върху него 



сграда Параскева Панайотова Костадинова и Деспа Панайотова 
Костадинова при равни квоти. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост №9875/30.05.2018г. 

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

 
 
 
 
1370-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, в изпълнение на „Годишна програма за 
управление и разпореждане с общински имоти през 2018 година“ и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. №АУ095009ВН-
021ВН/02.08.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната оценка, 
изготвена от оценител на имоти, отговарящ на изискванията на Закона за 
независимите оценители, във връзка с реализиране на разпоредителна 
сделка на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, а 
именно продажба на поземлен имот с идентификатор 10135.3515.292 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и петнадесет.двеста 
деветдесет и две), целият с площ 158 (сто петдесет и осем) кв.м. по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, находящ се в 
гр. Варна, ул. „Младежка“ № 16, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 9501/07.06.2017 г. и Акт № 1 за поправка от 15.05.2018 г., 
при граници на имота: ПИ 10135.3515.298, ПИ 10135.3515.291, ПИ 
10135.3515.276, ПИ 10135.3515.275, ПИ 10135.3515.293, , в размер на 24 
080 (двадесет и четири хиляди и осемдесет) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 152,41 лв. (сто петдесет и два лева 
и четиридесет и една стотинки), без включен ДДС, и взема решение за 
продажба на имота на собствениците на законно построена върху него 
сграда Димитър Тодоров Панков, Йордан Димитров Манавски и Миглена 
Димитрова Пенчева при равни квоти за всеки един от тримата заявители. 

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

 
 
 
 
 



1371-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 55, ал 4 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18013707ВН/05.07.2018 г., Общински съвет – Варна отменя свое 
решение № 815-10-1(20)/ 26, 27.07.2017 г., с което е открита процедура за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
имот – частна общинска собственост, представляващ „Магазин № 2“, 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3516.174.12.2 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.сто 
седемдесет и четири.дванадесет.две), разположен на ул. „Андрей 
Сахаров“ № 1, целият с площ от 7,01 (седем цяло и една стотни) кв.м., 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 8698/15.10.2015 г., за 
срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 
 
1372-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 55, ал 4 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18013702ВН/05.07.2018 г., Общински съвет – Варна отменя свое 
решение № 816-10-1(20)/26, 27.07.2017 г., с което е открита процедура за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
имот – частна общинска собственост, представляващ „Магазин № 3“, 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3516.174.12.3 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.сто 
седемдесет и четири.дванадесет.три), разположен на ул. „Андрей 
Сахаров“ № 1, целият с площ от 7,82 (седем цяло и осемдесет и две 
стотни) кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост № 
8700/15.10.2015 г., за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 
 



1373-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 55, ал 4 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18013704ВН/05.07.2018 г., Общински съвет – Варна отменя свое 
решение № 817-10-1(20)/26, 27.07.2017 г., с което е открита процедура за 
провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
имот – частна общинска собственост, представляващ „Магазин № 4“, 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.3516.174.12.4 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и шестнадесет.сто 
седемдесет и четири.дванадесет.четири), разположен на ул. „Андрей 
Сахаров“ № 1, целият с площ от 7,82 (седем цяло и осемдесет и две 
стотни) кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост № 
8701/15.10.2015 г., за срок от 5 (пет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 
 
 
1374-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 1 от 
Търговския закон, чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и по предложение на Тодор Балабанов – 
Председател на Общински съвет – Варна с рег. № ОС18000377ВН-
001ВН/11.07.2018 г., Общински съвет – Варна: 

1. Взема решение да се извърши промяна на адреса на управление 
на „Обреди“ ЕООД, ЕИК 813106564, от гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 3 
на гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 1; 

2.  Променя учредителния акт на „Обреди“ ЕООД, ЕИК 813106564 
като в Глава  I, чл. 2 – седалище и адрес на управление – „гр. Варна, ул. 
„Крали Марко“ № 3“, се заменя с „гр. Варна, ул. Акад. Андрей Сахаров“ № 
1“; 

3. Общински съвет – Варна възлага на управителя на дружеството да 
заяви за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията 
подлежащите на вписване промени в обстоятелствата, съобразно взетите 
решения. 

 
 
 



1375-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 5 и чл.17А, ал. 1, т. 3 от  
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества, Общински съвет 
– Варна в качеството си едноличен собственик на капитала на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – 
Варна“ ЕООД, ЕИК 000090161, дава съгласие за предоставяне на 
безвъзмездно право на ползване на ОП „Комплекс за детско хранене“, 
БУЛСТАТ 0000934421664, представлявано от Даниела Колева – 
управител, върху следното МПС, собственост на дружеството: Лек 
автомобил, марка Киа, модел Рио, рег. № В3162КМ, двигател № 
G4ED5H329071, рама № KNEDE223266086362, цвят: червен металик, за 
срок от 10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на представляващия дружеството 
да сключи договор за предоставеното право на ползване върху описания 
по-горе автомобил и да осъществи всички действия, необходими за 
правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 
 
 
1376-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД17022741ВН/21.11.2017 г., Общински съвет – Варна приема 
изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 1125-
10(23)/18.09.2013 г. на Общински съвет – Варна, както следва: 

В Глава Четвърта, Раздел III „Разпореждане с нежилищни имоти-
частна общинска собственост чрез продажба, замяна, дарение и делба“, чл. 
32, ал. 1 текстът: „Продажбата на поземлен имот – частна общинска 
собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда се 
извършва от кмета на Община Варна без търг или конкурс.“ се изменя: 
„Продажбата на поземлен имот – частна общинска собственост на 
собственик на законно построена върху нея сграда, се извършва от кмета 
на общината без търг или конкурс, по пазарни цени, въз основа на Решение 
на Общински съвет – Варна и при условие, че за общинската земя е 
отреден УПИ с  предвиждане, съответстващо на учреденото и реализирано 
право на строеж.“ 

Създават се изцяло нови: 
ал. 3. Собствениците на жилища и други самостоятелни обекти в 

сграда, за която има отреден УПИ с предвиждане, съответстващо на 



учреденото и реализирано право на строеж, придобили идеални части от 
правото на строеж върху общинска земя, могат да подадат заявления до 
кмета на Община Варна за придобиване на идеални части от правото на 
собственост върху земята, съответстваща на правото на строеж; 

ал. 4. При наличие на градоустройствена възможност от поземления 
имот в който е изградена сграда да се обособи втори самостоятелен 
урегулиран поземлен имот, кметът на общината може да откаже да 
извърши продажба на имота по реда на ал. 1; 

ал. 5. Продажба не може да бъде извършвана в случаите, когато 
сградата е построена в урегулиран поземлен имот с предназначение – 
комплексно застрояване; 

  
 
 
1377-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 76, ал. 3 от 
Административно-процесуалния кодекс и чл. 22з, ал. 1 от Закона за 
насърчаване на инвестициите и по предложение на кмета на Община Варна 
с рег. № РД18005874ВН-005ВН/20.06.2018 г., Общински съвет – Варна 
приема „Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с 
общинско значение в Община Варна и ред за издаване на сертификат 
за инвестиция клас В“, съгласно приложение. 

  
 
 
 
1378-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 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 Проф.д-р Емил 
Ковачев, д.м.н – управител на „Специализирана болница по акушерство 
и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – 
Варна” ЕООД с рег. № РД18015657ВН/03.08.2018 г., Общински съвет – 
Варна одобрява избрания от дружеството застраховател – „ДЗИ - Общо 
застраховане“ ЕАД, и дава съгласие за сключване на договор за 
застраховка на имуществото на дружеството. 

  
 
 
 
1379-4. 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, във връзка с писмо за инвестиционно намерение 
рег. № ОС18000421ВН/05.07.2018 г. от „ИНХОМ“ ООД, Общински съвет – 
Варна предоставя безвъзмездно право на ползване върху следната движима 
вещ, собственост на Община Варна: подводница „Слава“, проект 633, 
заводски номер 34, бордови номер 63, за срок от 10 /десет/ години, в полза 
на „ИНХОМ“ ООД, ЕИК 813129266, представлявано от управителя Данко 
Георгиев Калчев, като същата бъде ползвана като музей. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване, както и 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението, като в договора се включи 
клауза, по силата на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да извърши за 
своя сметка всички необходими ремонтни работи за ползване на 
подводницата като музей. 

 
 
 
1380-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. №  РД18018371ВН/19.09.2018 г., Общински съвет – Варна изключва 
от фонд „Ведомствен“ – общински жилищен имот, находящ се в град 
Варна, кв. „Аспарухово“, жк “Дружба“ бл. 17, вх. Б, ет. 1, ап. 11, със 
застроена площ 102,36 кв.м. (сто и две цяло тридесет и шест стотни), 
съгласно съставен Акт за частна общинска собственост № 9304/22.11.2016 
г. 

Гореописания недвижим имот с решение № 595-2(15)/30.01.2017 г. 
на Общински съвет – Варна е прехвърлен от фонд „Настаняване на 
наематели с установени жилищни нужди“ във фонд „Ведомствен“.  

1380-4-1. 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 социалното подпомагане във връзка с чл. 36, ал. 5 от 
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18018371ВН/19.09.2018 г., Общински съвет – Варна допълва свое 
Решение №1297-5(32)/28.06.2018 г. и дава съгласие – Апартамент № 11, 
находящ се в град Варна, кв. „Аспарухово“,  жк “Дружба“  бл. 17, вх. Б, ет. 
1, със застроена площ 102,36 кв.м. (сто и две цяло тридесет и шест 
стотни), предмет на Акт за частна общинска собственост № 
9304/22.11.2016 г., да се предостави за реализиране на Проект „Център за 
подкрепа на лица с увреждания, включително с множествени увреждания“, 
по процедура BG05М9ОР001-2.008 „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.“, за времето на изпълнение на проекта и срок не по-малко от 6 
(шест) 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. 

 
 
 
 
1381-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ096457ВН-018ВН/25.09.2018 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, във връзка с учредяване право на пристрояване върху 
поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1206 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и  пет.хиляда двеста и 
шест), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна - 
частна общинска собственост на пристройки към самостоятелни обекти в 
сграда с идентификатори 10135.2575.1206.1.1 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда двеста и 
шест.едно.едно) и 10135.2575.1206.1.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин седемдесет и  пет.хиляда двеста и шест.едно.три), всяка 
със застроена площ от 14,68 (четиринадесет цяло и шестдесет и осем 
стотни ) кв.м. и застроена площ на сутерен от 13,50 (тринадесет цяло и 
петдесет стотни) кв.м., в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, без включен 
ДДС. 

1381-4-1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 38, ал. 2 и ал. 4 от Закона 
за общинската собственост, чл. 42, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна  „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост 
през 2018 г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ096457ВН-018ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна реши кметът 
на Община Варна да учреди на Мариана Димитрова Иванова право на 
пристрояване на пристройки към самостоятелни обекти в сграда с 
идентификатори 10135.2575.1206.1.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин седемдесет и  пет.хиляда двеста и шест.едно.едно) и 



10135.2575.1206.1.3 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и  пет.хиляда двеста и шест.едно.три), всяка със застроена 
площ от 14,68 (четиринадесет цяло и шестдесет и осем стотни ) кв.м. и 
застроена площ на сутерен от 13,50 (тринадест цяло и петдесет стотни) 
кв.м., върху недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, кв. Виница, ул. „Ангел Главчев“ № 2, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1206 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда двеста и 
шест) , по одобрената по т. I пазарна цена. 

За поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1206 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда двеста и 
шест), по кадастрална карта на град Варна, целият с площ от 707 
(седемстотин и седем) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2575.1207, 
ПИ 10135.2575.1205, ПИ 10135.2575.1200, ПИ 10135.2575.946, е съставен 
Акт за частна общинска собственост № 9524/07.06.2017г. 

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

 
 
 
 
 
1382-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
22, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18018622ВН/25.09.2018 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 недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 
Община Варна, село Каменар, представляващ УПИ V (пет)-общ., кв. 25 
(двадесет и пет), с площ от 336 (триста тридесет и шест) кв.м., в размер на 
8 480 лв. (осем хиляди четиристотин и осемдесет лева), без включен ДДС. 

1382-4-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – 
Варна и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18018622ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, представляващ УПИ V (пет)-общ., кв. 25 (двадесет 
и пет), с площ от 336 (триста тридесет и шест) кв.м., находящ се в Община 



Варна, с. Каменар, при граници на имота: улица, улица, УПИ IV-406 
(четири-четиристотин и шест), УПИ VI-407,408 (шест-четиристотин и 
седем, четиристотин и осем). 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№9877/31.05.2018 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 8 480 лв. (осем хиляди четиристотин и 
осемдесет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 848 лв. (осемстотин четиридесет и осем 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 848 

лв.(осемстотин четиридесет и осем 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. , 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. 

 
 
 
 
1383-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, 
б. „б“  и чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за водите и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18018621ВН/25.09.2018 г., Общински 
съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да издаде разрешително 
за ползване на воден обект публична общинска собственост – „Елпромско 
дере“ в участъка на пресичане от кабелните линии в  ПИ с идентификатор 
10135.3514.293 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
четиринадесет.двеста деветдесет и три), район Владислав Варненчик, град 
Варна с цел реализация на проект: „Изграждане на БКТП 1х 630kVA, 
20/0,4kV (с монтаж на трансформатор 160kVA) в ПИ с идентификатор 
10135.3514.293, по плана на ЗПЗ, район Владислав Варненчик, град Варна 
и електрозахранването му с кабелни линии 20kV от стълб СРС, изв. 
„Езерово“, град Варна“. 

 
 
 
 
1384-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 185, ал. 2 от Търговския 
закон и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18018920ВН/28.09.2018 г., Общински съвет – Варна взема следните 
решения: 

1. Одобрява пазарната оценка, изготвена от независим оценител, 
имаща за обект определянето на пазарната стойност на 100 % от 
собствения капитал на „Централен универсален магазин Варна“ АД, в 
размер на 43 244 000 лв. при цена на една акция в размер на 1,50 лв. (един 
лев и петдесет стотинки). 



2. Възлага и упълномощава кмета на Община Варна да предприеме 
всички действия за осигуряване на необходимите средства чрез отправяне 
на искане за целево финансиране от държавния бюджет, в размер на 
43 244 000 лв., съгласно одобрената пазарна оценка, необходими за 
придобиване на 100 % от капитала на „Централен универсален магазин 
Варна“ АД. 

3. След получаване на целевото финансиране по т. 2 от настоящото 
решение, Общински съвет – Варна упълномощава и възлага на кмета на 
Община Варна да сключи договор за придобиване в собственост 100 % от 
акциите на „Централен универсален магазин Варна“ АД с 
представляващите „Пълдин Туринвест“ АД и „Централен универсален 
магазин Варна“ АД лица, да подпише джиро, както и да извърши всички 
други правни и фактически действия за придобиване на акциите. 

4. Сключването на договор по т. 3 от настоящото решение ще се 
осъществи само в случай, че бъдат предоставени средства от държавния 
бюджет. 

5. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
горните решения, тъй като от закъснението на изпълнението може да 
последва значителна или трудно поправима вреда – с оглед защитата 
интересите на Община Варна, която ще бъде едноличен собственик на 
капитала на търговско дружество, в чиито активи е включен недвижим 
имот с отреждане за „търговски дом“, с местонахождение УПИ I, кв. 39, по 
плана на 8-ми микрорайон на град Варна.   

 
 
 
 
1385-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 
Административно-процесуалния кодекс и във връзка с писмо от Петко 
Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ с рег. № РД18002186ВН-007ВН/25.07.2018 ., 
Общински съвет – Варна променя свое Решение № 1279-2-
2(32)/28.06.2018 г., като текста: „поземлен имот с идентификатор 
10135.2552.1383“., да се чете както следва: „поземлен имот с 
идентификатор 10135.2552.1024“, като същото в цялост придобива следния 
вид: 

„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.   

1-1. 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. 

1-2. 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 10135.2552.1024, 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 № 552-
6/26,27.07.2012г. 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.“ 

 
 
 
 
1386-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 2 от 
Административно-процесуалния кодекс и по предложение от Пейчо 
Пейчев – заместник-кмет на Община Варна с рег. №РД16007423ВН-
005ВН/30.08.2018 г., Общински съвет – Варна изменя свое Решение № 
990-9(22)/30.11.2017 г.,01.12.2017 г., като същото придобива следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 от Закона за 
общинската собственост, чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД16007423ВН-004ВН/24.10.2017г., 
изменено по предложение на Григор Григоров – общински съветник, в 
заседание на ПК „Собственост и стопанство“, проведено на 31.10.2017 г., 
Общински съвет – Варна учредява възмездно право на ползване върху 
част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Драгоман“ № 14, представляващ помещение, разположено на втория 
етаж, със застроена площ от 23,90 (двадесет и три цяло и деветдесет 
стотни) кв.м. от сграда с идентификатор 10135.1507.196.3 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.хиляда петстотин и седем.сто деветдесет и шест.три), 
разположена върху ПИ 10135.1507.196 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.хиляда петстотин и седем.сто деветдесет и шест), предмет на Акт за 
общинска собственост № 2713/09.07.2004 г., вписан в Службата по 
вписванията – гр. Варна, вх. рег. № 15621/26.07.2004 г., том LI, при цена, 
определена съгласно Методика за определяне на стартови базисни цени 
при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за 
отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи – общинска собственост, 
приета от Общински съвет – Варна, за срок от 5 (пет) години, в полза на 
Сдружение „Асоциация на българите по света /АБС/“, ЕИК 175621933, 
със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Джеймс Баучер“ № 38, 
представлявано от Кирил Петров Йорданов – Председател. 



Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данък върху недвижимия имот се заплащат от Сдружение 
„Асоциация на българите по света /АБС/“ за негова сметка. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за възмездно право на 
ползване върху частта от гореописания имот, както и осъществяването на 
всички действия, необходими за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението.“ 

 
 
 
1387-4. На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка със заповед № 18-
3686-09.05.2018 г. на Началника на СГКК – Варна и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18008463ВН-006ВН/25.09.2018 г., 
Общински съвет – Варна изменя свое Решение № 1274-2-1(32)28.06.2018 
г., като текста: „сгради с идентификатори 10135.2575.201.3 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.двеста и 
едно.три)“, да се чете както следва: „сгради с идентификатори 
10135.2575.201.13 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин 
седемдесет и пет.двеста и едно.тринадесет)“, 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 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 
10135.2575.201.13 (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. 

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 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 10135.2575.201.13 (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 съответните процедури в съответствие с разпоредбите на чл. 15, 
ал. 2 от Закона за държавната собственост  по реда на чл. 6, ал. 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост,  за 
приемане безвъзмездно 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 АПК, Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на 
изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.“ 

 
 
 
 
1388-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно 

самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 4 oт Закона за 
общинската собственост, чл. 25, ал. 3  от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № Д18000750ВН_001ВН/28.09.2018 г., 
Общински съвет – Варна решава придобитите с Договори за дарение № 
Д18000750ВН/04.05.2018 г., № Д18000751ВН/04.05.2018 г., № 
Д18000752ВН/04.05.2018 г., дълготрайни материални активи на обща 
стойност 5 3174,31 лв. с включен ДДС, да бъдат  предоставени 
безвъзмездно, като бъдат дарени на Центъра за специализация и 
професионална подготовка по „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – Варна, както следва: 



№ Наименование Единица 
мярка 

Количество Единична 
стойност 
/лева/ 

Обща 
стойност 
/лева/ 

1 Стенни плочки кв. м 1008 18,90 19051,20 
2 Гранитогрес кв. м 539,296 15,90 8574,81 
3 ПАП 

(тоалетна+казанче) 
брой 60 132,00 7920,00 

4 Мивки брой 60 48,00 2880,00 
5 Плоски стъкла кв. м 2300 6,21 14283,00 
6 Огледала кв. м 45 10,34 465,30 
 ОБЩО:    5 3174,31 

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

 
 
 
 

1389-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местно 
самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 5 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 3 и чл. 21, ал. 4, 
предложение второ от същия и по предложение на кмета на Община Варна 
с рег. № РД16026977ВН_049ВН/03.10.2018 г., Общински съвет – Варна 
реши: 

I. Допълва в „Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2018 г.“, както следва: 

В Раздел IX. 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 ЮЛ, замяна, да се добавят следните имоти:  

- ПИ 10135.2569.240 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и девет.двеста и четиридесет), с площ 75/1 019 
кв.м.ид.ч., актуван с АОС № 9948/2018 г.,  

- ПИ 10135.2569.299 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и девет.двеста деветдесет и девет), с площ 35/957 
кв.м. ид.ч.,  актуван с АОС № 9949/2018 г., 

- ПИ 10135.2569.303 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и девет.триста и три), с площ 64/10 642 кв.м. ид.ч., 
актуван с АОС № 9950/2018 г.      



II. Допълва в „Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост през 2018 г.“, както следва:  

В Раздел XVIII. Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които 
Община Варна ще открие процедура по придобиване в собственост или за 
управление от Държавата, частни физически и юридически лица, се добавя 
нова  т. 12: 

-  ПИ 10135.2569.341 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и девет.триста четиридесет и едно), с площ 72 кв.м. 
собственост на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД, 

- ПИ 10135.2569.352 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и девет.триста петдесет и две), с площ 71 кв.м., 
собственост на „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД, 

III. Одобрява предварително съгласие, постигнато със „Св. Св. 
Константин и Елена Холдинг“ АД, за извършване на замяна, по силата на 
което: 

1.  „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД, прехвърля на 
Община Варна правото на собственост върху собствените си поземлени 
имоти, както следва: 

-  ПИ 10135.2569.341(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и девет.триста четиридесет и едно), с площ 72 кв.м., 
Начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с пазарна стойност 
70 300.лв. /седемдесет хиляди и триста/ лв., при граници: 10135.2569.10, 
10135.25869.194, 10135.2569.89, 10135.2569.301, 10135.2569.350; 

-  ПИ 10135.2569.352 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди 
петстотин шестдесет и девет.триста петдесет и две), с площ 71 кв.м., 
Начин на трайно ползване – за второстепенна улица, с пазарна стойност 
69 400 лв. /шестдесет и девет хиляди и четиристотин/ лв., при граници: 
10135.2569.302, 10135.2569.108; 

 2.  Община Варна прехвърля на „Св. Св. Константин и Елена 
Холдинг“ АД, правото на собственост върху следните имоти: 

- 75 кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.2569.240 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин шестдесет и девет.двеста и четиридесет), целия с 
площ 1019 кв.м., с пазарна стойност 73 300 лв. /седемдесет и три хиляди 
и триста/ лв.  

- 35 кв.м. ид.ч. от ПИ 101352569.299 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин шестдесет и девет.двеста деветдесет и девет), 
целия с площ 957 кв.м., с пазарна стойност 34 200 лв. /тридесет и четири 
хиляди и двеста/ лв. 

  - 64 кв.м. ид.ч. от ПИ 10135.2569.303 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин шестдесет и девет.триста и три), целия с площ  
10 642 кв.м с пазарна стойност 62 500 лв. /шестдесет и две хиляди и 
петстотин/ лв. 



IV. „Св. Св. Константин и Елена Холдинг“ АД, следва да заплати на 
Община Варна, сумата от 30 300 лв. /тридесет хиляди и триста/лв. 
представляваща разликата в цените на имотите, предмет на заменителната 
сделка, подробно описана в раздел III от настоящото решение. 

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 35 

от заседание, проведено на 05.10.2018 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество“ относно: 

(1) – даване на съгласие за изменение на Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие - гр. Варна 2014-2020 г. и актуализация на 
Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г.  

(2) – даване на съгласие за побратимяване на Район „Младост“ - 
Община Варна, Република България с град Арциз, Одеска област, 
Република Украйна. 

(3) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор 
по проектно предложение „Отворени платформи за демокрация: 
насърчаване на активното гражданство чрез създаване на отворени 
инструменти за демокрация в Централна и Източна Европа за създаване на 
мрежа от градове и организации“ по Фонд на Европейското икономическо 
пространство и Норвежки грантове за регионално сътрудничество. 

(4) – даване на съгласие за участие на Община Варна като партньор в 
проект „Стартъп модел за градове – смарт технологии и стратегии за 
брандиране на градове“ по програма УРБАКТ III. 

(5) – даване на съгласие едноличните търговски дружества, 
собственост на Община Варна за кандидатстване по европейски програми 
и проекти за финансова помощ. 

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

          
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1390-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, т. 4 от Методическите насоки 
за разработване и прилагане на Интегриран план за градско възстановяване 
и развитие и чл. 35 и чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за 
регионалното развитие и по предложение на Иван Портних – кмет на 



Община Варна с рег. № РД18007072ВН-001ВН/20.07.2018 г., Общински 
съвет – Варна: 

- възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изменение на 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 
2014-2020 г., съгласно Методически насоки за разработване и прилагане на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (изменение) на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройство от 19.05.2015 
г. 

- възлага на кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилната и законосъобразна актуализация на 
Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 г., в 
съответствие с чл. 35, ал. 1, чл. 38, ал. 2 и 3 от Правилника за прилагане на 
Закона за регионалното развитие.   

 
 
 
1391-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, т. 19 и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
Христо Видолов Христов – кмет на Район „Младост“ при Община Варна с 
рег. № РД18013068МЛ-001ВН/27.06.2018 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за сключване на Споразумение за побратимяване между Район 
„Младост“ – Община Варна, Република България и град Арциз, Одеска 
област, Република Украйна, съгласно приложение към настоящото 
решение и упълномощава кмета на Район „Младост“ при Община Варна да 
го подпише, като му възлага да извърши всички действия за правилното и 
законосъобразно изпълнение на горното решение.  

  
 
 
 
1392-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12, и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № РД18015789ВН/07.08.2018 
г., Общински съвет – Варна: 

- дава съгласие Община Варна да кандидатства, като партньор по 
проектно предложение „Отворени платформи за демокрация: 
насърчаване на активното гражданство чрез създаване на отворени 
инструменти за демокрация в Централна и Източна Европа за 
създаване на мрежа от градове и организации“ по Фонд на Европейското 
икономическо пространство и Норвежки грантове за регионално 
сътрудничество. 



- дава съгласие, след одобрение на проектното предложение и 
подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, за 
финансирането на проект „Отворени платформи за демокрация: 
насърчаване на активното гражданство чрез създаване на отворени 
инструменти за демокрация в Централна и Източна Европа за 
създаване на мрежа от градове и организации“ по Фонд на Европейското 
икономическо пространство и Норвежки грантове за регионално 
сътрудничество, Община Варна да осигури средства от Общинския бюджет 
за покриване на допустимите разходи, преди те да бъдат възстановени от 
финансиращата Програма. 

 
 
 
1393-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8, т. 12, и т. 23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
Иван Портних - кмет на Община Варна с рег. № РД18018367ВН/19.09.2018 
г., Общински съвет – Варна: 

- дава съгласие за участие на Община Варна като партньор по проект 
„Стартъп модел за градове – смарт технологии и стратегии за 
брандиране на градове“ по програма УРБАКТ III. 

- дава съгласие да се осигурят средства от Бюджета на Община 
Варна за покриване на разходите за извършените дейности по проекта 
преди те да бъдат възстановени от Програмата. 

 
 

1394-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 5 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на Община Варна от 
капитала на търговските дружества и по предложение на Николай 
Георгиев – Председател на ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество”, Общински съвет – Варна дава съгласие едноличните 
търговски дружества, собственост на Община Варна да кандидатстват за 
финансиране по европейски програми и проекти към Фонд за устойчиво 
градско развитие и за финансиране на инвестиционни проекти за 
енергийна ефективност към Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници“, както и по други европейски програми и проекти за 
финансова помощ. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

  



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 35 

от заседание, проведено на 05.10.2018 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 на финансови средства за дейности и изследвания по 
асистирана репродукция.  

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

          
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1395-6. 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. № ЗК18002366ВН/19.09.2018 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.  

1395-6-1. 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. № ЗК18002366ВН/19.09.2018 г., Общински съвет – 
Варна не отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

 
 
 
 



1396-6. 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. № ЗК18002367ВН/19.09.2018 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. 

 
 
 

 
 

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

  



 
Препис-извлечение! 

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

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 35 

от заседание, проведено на 05.10.2018 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

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

(1)  ̶ вземане на решение за промяна на наименованията и 
местоположението на социалните услуги, делегирани от държавата 
дейности и местни дейности, реализирани на територията на Община 
Варна. 

(2) – даване на съгласие за отписване на еднократни финансови 
помощи за инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално – 
битови потребности.   

(3) – даване на съгласие за участие на Община Варна в процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за 
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с 
увреждания“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

(4) – отпускане и неотпускане на еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жилищни и комунално-битови потребности на 
лица. 

 
Докл.: Лидия Маринова – Председател на ПК „СДЖП“ 

      
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1397-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 11 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 246 на 
Министерски съвет от 02.11.2017 г. за изменение и допълнение на 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка 
с чл. 36, ал. 2, т. 4 б.АА, чл. 36 В, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета 
на Община Варна с рег. № РД18013459ВН/03.07.2018 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за промяна на наименованието от „Център за 



настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ на „Център 
за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ с капацитет 8 
места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на 
Община Варна, с адрес: град Варна, ул. „Генерал Колев“ № 90. 

1397-7-1. 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, § 11 
от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 246 на 
Министерски съвет от 02.11.2017 г. за изменение и допълнение на 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка 
с чл. 36, ал. 2, т. 4 б.АА, чл. 36 В, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета 
на Община Варна с рег. № РД18013459ВН/03.07.2018 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за промяна на наименованието от „Център за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ на „Център 
за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ с капацитет 14 
места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на 
Община Варна, с адрес: град Варна, кв. „Изгрев“ № 364 А. 

1397-7-2. 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, § 11 
от Преходните и заключителни разпоредби към Постановление № 246 на 
Министерски съвет от 02.11.2017г. за изменение и допълнение на 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка 
с чл. 36, ал. 2, т. 4 б.АА, чл. 36 В, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета 
на Община Варна с рег. № РД18013459ВН/03.07.2018 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие за промяна на наименованието от „Център за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания“ на „Център 
за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ с капацитет 14 
места, делегирана от държавата дейност, реализирана на територията на 
Община Варна, с адрес: град Варна, кв. „Изгрев“ № 364 Б. 

1397-7-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18013459ВН/03.07.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
променените наименования на социалните услуги  да бъдат актуализирани 
в Социална програма на Община Варна. 

 
 
 
 
1398-7. 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 



и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18013718ВН/05.07.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие 
еднократните финансови помощи за инцидентно възникнали жизнени, 
образователни и комунално-битови потребности, отпуснати от Общински 
съвет – Варна и непотърсени до 31.12.2016 г. от 221 лица в общ размер на 
55 870,00 лв., да бъдат отписани поради отпаднала необходимост от 
задоволяване на инцидентно възникнали потребности, съгласно 
приложение към настоящото решение.  

1398-7-1. 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 
и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18013718ВН/05.07.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
отписване задълженията на Община Варна по отпуснати с решения на 
Общински съвет – Варна и неполучени еднократни финансови помощи за 
инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови 
потребности на граждани в рамките на 12 /дванадесет/ календарни месеца 
от датата на решението на Общински съвет – Варна за отпускането им.  

 
 
 
 
 
1399-7. 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 от кмета 
на Община Варна с рег. № РД18018370ВН/19.09.2018 г., Общински съвет – 
Варна дава съгласие: 

1. Община Варна да подаде проектно предложение по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-
5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за 
възрастни и хора с увреждания“. 

2. Община Варна да създаде функциониращи: 
2.1. „Дневен център за подкрепа на лица с различна форма на 

деменция и техните семейства“ на адрес: град Варна, район „Младост“, ул. 
„Петко Стайнов“ 7, имот с идентификатор 10135.3513.148.24. 

2.2. „Център за грижа за лица с различна форма на деменция“, 
находящ се в град Варна, жк „Владислав Варненчик“, ПИ с идентификатор 
10135.4504.724, акт за частна общинска собственост № 8186/22.06.2015 г. 
като стартира създаването на съответните социални услуги до 
приключване на строително-ремонтните работи по проекта. 

3. Община Варна да поддържа социалните услуги минимум 5 години 
след датата на приключване на дейностите по проекта и верифициране на 



искането за окончателно плащане от страна на Управляващия орган на ОП 
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

4. Предназначението на сградата/помещенията обект на интервенция 
по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години 
след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на 
искането за окончателно плащане от страна на Управляващия орган. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс 
предвид определения срок за подаване на проектно предложение по 
процедурата до 01.10.2018 г. и поради необходимостта от защита на важни 
обществени интереси, Общински съвет – Варна допуска предварително 
изпълнение на решението.  

 
 
 
1400-7. 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 № 1066-
4(26)/31.01.2018 г. и на база социален доклад по чл. 27 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане и по предложение от кмета 
на Община Варна с рег. № РД 18018368ВН/19.09.2018 г., Общински съвет 
– Варна отпуска еднократна финансова помощ за задоволяване на основни 
жизнени и комунално-битови потребности на лицата, посочени в 
приложение към настоящото решение. 

 
 
1401-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 
база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег. 
№ РД 18018368ВН/19.09.2018 г., Общински съвет – Варна не отпуска 
еднократна финансова помощ за задоволяване на основни жизнени и 
комунално-битови потребности на лицата, посочени в приложение към 
настоящото решение. 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 35 

от заседание, проведено на 05.10.2018 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места” относно: 

(1) – одобряване на ПУП-ПП за обект: „Външно ел. захранване за 
приемно-предавателна станция за GSM/UMTS № VA4055-A в ПИ 
10135.5069.6 по плана на местност Патрабана, град Варна.“ 

(2) – одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация 
и застрояване за урегулиран поземлен имот V-208,210 „за общ. обсл., 
хотел, озеленяване и ТП“, кв. 16 по плана на кк „Св. Св. Константин и 
Елена“, Община Варна.  

(3) – 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. 5 и т. 6, 
приложение №  1. 

(4) – поправка на очевидна фактическа грешка в решения № 574-
9(14)/20.12.2016 г. и № 1088-10(26)31.01.2018 г. на Общински съвет – 
Варна. 

Докл.: Димитър Карбов – Председател на „АСУОРТОНМ“ 
          
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1402-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1, във връзка с чл. 
110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията и по доклад от кмета 
на Община Варна с рег. № АУ014480АС-012ВН/03.07.2018 г. , Общински 
съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план на 
обект „Външно ел.захранване за приемно-предавателна станция за 
GSM/UMTS № VA4055-A в ПИ 10135.5069.6 по плана на местност 
„Патрабана“, град Варна.  

 



1403-8. 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, Заповед № 119/02.04.2018 г. на Главен 
архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение на 
Подробен устройствен план - План  за регулация и застрояване на 
основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, представена скица 
по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на територията, като се имат 
предвид решение по т. 15 от Протокол № 28/24-07.11.2018 г. на ЕСУТ при 
Община Варна и административна преписка с рег. № 
АУ068999ВН/13.07.2018 г. по предложение от кмета на Община Варна с 
рег. № АУ068999ВН-001ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна 
одобрява Подробен устройствен план - План  за регулация и застрояване 
за урегулиран поземлен имот V-208,210 „за обществено обслужване,  
хотел, озеленяване и трафопост“, кв. 16, по плана на кк „Св. Св. 
Константин и Елена“, Община Варна, представляващ изменение на ПУП, 
одобрен със заповед № РД-02-15-90/12.10.2017 г. на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството. 

На основание чл. 215, ал. 4 от Закона за устройство на територията в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението 
подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра чрез 
Общински съвет – Варна пред Административен съд – Варна. 

 
 
 
 
 

1404-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от Иван 
Портних – кмет на Община Варна с рег. № РД18018491ВН/21.09.2018 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., 
приложение № 1, т. 5 и т. 6, като от зоната на строителна забрана за ж.к. 
„Бриз“, местностите „Св. Никола“ и „Траката“ в град Варна – отпада 
уличната мрежа в рамките определени от действащия ПУП-ПРЗ. В 
строителна забрана остават всички останали зони. 

Отмяната на строителната забрана и застрояването на територията да 
стане съгласно „Оценка на геодинамичното състояние на част от кв. 
„Свети Никола“, район „Приморски“, гр. Варна, с оглед на възможността 
за редуциране и отмяна на строителната забрана  по заповед № РД-02-14-



300/21.04.1997 г. на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройство. Райониране и условия за застрояване“ и инженерно-
геоложкото райониране по проектите за обекти „Град Варна – спирка 
„Траката“ – част И Г Д – 2000 год. и „Град Варна – укрепване на път I – 9 в 
местност „Св. Никола“ – част И Г Д – 2000 год. приети от Националния 
експертен съвет по устройство на територията и регионална политика с 
протокол № НЕС-02-06/20.04.2004 г. 
 Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
предприеме необходимите действия за изпълнение на решението. 
 
 
 
 

1405-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 
Административно-процесуалния кодекс и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД18018655ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – 
Варна поправя очевидна фактическа грешка в свое Решение № 574-
9(14)/20.12.2016 г., като текста: „чл. 16, ал. 1-5 от Закона за устройство на 
територията“, да се чете, както следва: „чл. 16, ал. 1 и ал. 7 от Закона за 
устройство на територията“, съгласно ДВ, бр. 51 от 05.07.2016 г., като 
същото в цялост придобива следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 
1 и ал. 7, във връзка с чл. 16, ал. 1 и ал. 7 и чл. 124б от Закона за устройство 
на територията и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
АУ070387ВН-002ВН/23.11.2016 г., Общински съвет – Варна разрешава 
изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на ПИ с идентификатори 72709.38.64, 72709.38.65, 72709.38.4, 
72709.38.5, 72709.38.6, 72709.38.9, 72709.38.11, 72709.38.12, 72709.38.13, 
72709.38.7, м-ст „Бостан тарла“, землище на с. Тополи, Община Варна (по 
КККР на землище Тополи, одобрена със Заповед № РД-18-29/23.04.2015 г. 
на Изпълнителния Директор на АГКК – София).“ 

1405-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 
Административно-процесуалния кодекс и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД18018655ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – 
Варна поправя очевидна фактическа грешка в свое Решение № 1088-
10(26)/31.01.2018 г., във връзка с изменение в Закона за устройство на 
територията, като текста: „чл. 16, ал. 1 и ал. 7 от Закона за устройство на 
територията“, да се чете, както следва: „чл. 16, ал. 1 и чл. 16а от Закона за 



устройство на територията“, съгласно ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., като 
същото в цялост придобива следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 124а, ал. 
1 и ал. 7, чл. 16, ал. 1 и чл. 16а, чл. 124б, чл. 129, ал. 1 и във връзка с чл. 
112, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията, Протокол № 
2/16.01.2018 г. на Експертен съвет по устройство на територията - Община 
Варна и по доклад от кмета на Община Варна с рег. № АУ070387ВН-
006/26.01.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява Подробен 
устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулирани 
поземлени имоти № №: кв. 249 - за гробищен парк, I - за гробище кв. 250, I 
- за гробище кв. 251, I - За гробище кв. 252, II - за гробище кв. 253, II - за 
гробище кв. 254, ІІ - за гробище кв. 255, I - за гробище кв. 256, II - за 
озеленяване кв. 256, кв. 257 - за гробище, кв. 258 - за гробище, кв. 259 - за 
гробище, I - за гробище кв. 260, II - за озеленяване кв. 260, кв. 261 - за 
урнови стени, кв. 262 - за урнови стени, кв. 263 - за урнови стени, кв. 264 - 
за урнови стени, I - за озеленяване кв. 265, I - за озеленяване кв. 266, I - за 
озеленяване кв. 267, кв. 270 - за гробище, кв. 271 - за гробище, кв. 272 - за 
гробище, I - за гробище кв. 273, I - за гробище кв. 274, ІІ - за гробище кв. 
275, II - за гробище кв. 276, кв. 277 - за гробище, кв. 278 - за гробище, кв. 
279 - за гробище, кв. 280 - за гробище, кв. 281 - за гробище, кв. 282 - за 
гробище, кв. 283 - за гробище, кв. 284 - за гробище, кв. 285 - за гробище, 
кв. 286 - за гробище, кв. 287 - за гробище, кв. 288 - за гробище, кв. 289 - за 
озеленяване, кв. 290 - за гробище, кв. 291 - за гробище, кв. 292 - за 
гробище, I - за гробище кв. 293, II - за гробни места кв. 293, I - за гробище 
кв. 294, II - за озеленяване кв. 294, кв. 295 - за озеленяване, кв. 296 - за 
гробни места, кв. 297 - за гробни места, кв. 298 - за озеленяване, кв. 299 - за 
озеленяване, кв. 300 - за сметище, кв. 301 - за гробище за домашни 
любимци, кв. 302 - за гробище за домашни любимци, кв. 303 - за 
озеленяване и за участък от уличната мрежа, образувана от осови точки 
о.т. 530 до о.т. 542, о.т. 550, о.т. 552, о.т. 554 до о.т. 559, о.т. 563, о.т. 571, 
о.т. 572, о.т. 577, о.т. 579, о.т. 581 до о.т. 607, всички урегулирани 
поземлени имоти и осови точки - част от разширението на съществуващия 
„Гробищен парк – Тополи“, местност „Бостан Тарла“, землище с. Тополи, 
община Варна.“ 
 

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

 
     



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 35 

от заседание, проведено на 05.10.2018 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 
съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. 

 
   Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

  
   
Общински съвет – Варна прие следното 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1406-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 
във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински 
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г., 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 35 

от заседание, проведено на 05.10.2018 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 
за участие в извънредно Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в 
област с административен център Варна, насрочено на 16.10.2018 г. 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

          
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1407-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 
198е от Закона за водите, и във връзка с писмо с № 
РД18018246ВН/18.09.2018 г. от Областния управител на област с 
административен център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава, 
при невъзможност на кмета на Община Варна да присъства, представителя 
на Община Варна – общинския съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, да 
участва в извънредното Общо събрание на Асоциация по В и К в област с 
административен център – Варна, което ще се проведе на 16 октомври 
2018 г. /вторник/ от 14,00 часа, в заседателната зала на Областна 
администрация Варна, и да гласува по посочените в предварително 
обявения дневен ред точки, като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на 
Асоциацията за 2018 год., в размер на 14962,50 /четиринадесет хиляди 
деветстотин шестдесет и два лева и 50 ст./ лв., съгласно чл. 20, ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 год.)“ - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разглеждане, обсъждане и 
изразяване на становище относно променената инвестиционна програма на 



„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, Варна за 2018 г.“ - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на Община Варна.  

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други“ - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна.  

1407-10-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на Асоциация по В и К в 
област с административен център – Варна, представителят на Община 
Варна, общинският съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, на следващото 
заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите 
решения на Общото събрание, за сведение. 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

 

 

 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 35 

от заседание, проведено на 05.10.2018 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
ОТНОСНО:  Вземане на решение Община Варна да придобие 100% 

от дружествените дялове от капитала на „ВАРНА ЕФКОН“ ООД и 
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 прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1408-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  чл. 129 от Търговския закон, 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Община Варна и Ефкон ГМБХ, Австрия да прекратят своето 
съвместно участие във „Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865, като за целта 
Община Варна да закупи от Ефкон ГМБХ всички дружествени дялове 
от капитала на „Варна Ефкон“ ООД, собственост на Ефкон ГМБХ, по 
номиналната им стойност възлизаща в размер на 2 600 лв. (две хиляди и 
шестстотин лева). 

2. Упълномощава и възлага на кмета на Община Варна да сключи 
нотариално заверен Договор за продажба на дружествени дялове от 
капитала на „Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865 с Ефкон ГМБХ, 
Австрия, съгласно горното решение. 

1408-11-1. 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, във връзка с покана рег. № 
РД18000578ВН/03.10.2018 г. от управителя на „Варна Ефкон“ ООД, 
Общински съвет – Варна упълномощава представителя на Община Варна – 
общинския съветник Христо Атанасов Атанасов, да участва в Общото 
събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865, което 
ще се проведе на 24.10.2018 г. от 10:00 часа, а при липса на кворум на 



30.10.2018 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, бул. „8-ми Приморски полк“ № 43, 
и да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, 
като има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  „Вземане на решение Община 
Варна и Ефкон ГМБХ, Австрия да прекратят своето съвместно участие във 
ВАРНА ЕФКОН ООД, ЕИК 148114865, като за целта Община Варна 
закупи от Ефкон ГМБХ всички дялове от „Варна Ефкон“ ООД, 
собственост на Ефкон ГМБХ, по номиналната им стойност в размер на 
2 600 лв. (две хиляди и шестстотин лева). След придобиването на всички 
дялове от капитала на „Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865, Община 
Варна следва да гарантира и осигури пълно спазване на всички данъчни и 
други законови разпоредби.“ - 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: „Дяловете от капитала на 
„Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865, се придобиват като такива от 
Община Варна, без каквито и да било гаранции към тях.“ - 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: „Управителят на „Варна 
Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865 – г-н Волфранг Бо, гражданин на Република 
Австрия, роден на 30/06/1970 г., в гр. Грац се освобождава от длъжност и 
от отговорност за дейността му като такъв и на негово място се назначава 
за нов управител на Дружеството Александър Славчев Кайков 
Съдружниците неотменимо заявяват и потвърждават, че управителят на 
„Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865 – г-н Волфранг Бо и всички бивши 
управители са изпълнявали задълженията си с необходимия 
професионализъм и всички евентуални претенции към тях са уредени.“ - 
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:  „Променя наименованието на 
Дружеството от „Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865 на 
……………………………..………, ЕИК 148114865“ - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна, като предложи промяна на 
наименованието на дружеството и промени адреса на управление, 
както следва: гр. Варна, бул. „Съборни“ № 19а.  

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Съдружниците отменят досега 
действащия дружествен договор на „Варна Ефкон“ ООД, ЕИК 148114865, 
и приемат нов Учредителен акт съобразен с решенията по предходните 
точки.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на Община Варна.  



ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Съдружниците вземат решение 
да бъде сключено споразумение за уреждане на отношенията между 
Община Варна, ЕФКОН ГМБХ и „Варна Ефкон“ ООД, както е посочено в 
Писмо от 18.04.2018 г., отправено от ЕФКОН ГМБХ до Община Варна и 
Протокол № 31/18.06.2018 г. от Заседание на Общински съвет – Варна, 
съгласно приложения проект към настоящата Покана.“ - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на Община Варна.  

1408-11-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на съдружниците на „Варна 
Ефкон“ ООД, представителят на Община Варна общинският съветник 
Христо Атанасов Атанасов, на следващото заседание на Общински съвет – 
Варна да внесе писмен доклад за взетите решения на Общото събрание, за 
сведение. 

 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 35 

от заседание, проведено на 05.10.2018 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за 
Окръжен съд – град Варна. 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1409-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 68а, ал. 4 от Закона за 
съдебната власт, чл. 6, ал. 3 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните 
заседатели, в изпълнение на свое решение № 1328-11/32/28.06.2018 г. и във 
връзка с доклад на Комисията за изготвяне на предложения за съдебни 
заседатели при Окръжен съд-Варна, рег. № ОС18000238ВН_001ВН/28.09.2018 
г., Общински съвет – Варна утвърждава списък на кандидатите за съдебни 
заседатели при Окръжен съд-Варна, които предлага за избиране от Общото 
събрание на Апелативен съд-Варна, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

1409-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 68в от Закона за съдебната 
власт, списък на кандидатите за съдебни заседатели, ведно с решенията на 
комисията и документите по чл. 68, ал.3 от Закона за съдебната власт да се 
изпрати до Председателя на Апелативен съд-Варна. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 35 

от заседание, проведено на 05.10.2018 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Закриване на досега действащите комисии и създаване 
на комисия 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 прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

  
1410-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и § 2, ал. 5 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество, Общински съвет – Варна реши: 

1. Закрива Вр.К “Борба с корупцията и корупционните практики” и 
ПК “Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” и възлага 
на Председателя на Общински съвет – Варна да изготви предложение за 
промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 
Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

2. Създава Постоянна комисия за противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество при Общински съвет – 
Варна, която да осъществява контрол и проверка на декларации по чл. 35, 
ал. 1, както и производство по установяване на конфликт на интереси, 
съгласно разпоредбите на Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество. 

3. Избира състав на Постоянна Комисия за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при 
Общински съвет – Варна, както следва: 

1. Кирил Георгиев Георгиев 



2. Януарий Марков Вичев 
3. Юлияна Атанасова Боева 
4. Калин Светославов Калевски     
5. Стен Иванов Лазаров 
 
4. Избира председател на Постоянна Комисия за противодействие 

на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при 
Общински съвет – Варна - Калин Светославов Калевски. 

5. Упълномощава Постоянна Комисия за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при 
Общински съвет – Варна да приема и съхранява декларации по чл. 35 от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество, както и да проверява декларираните данни по 
отношение на лицата по § 2, т. 2, както и по т. 5, предложение 1 и 
предложение 2. 

6. Утвърждава образец на Декларация за несъвместимост по чл. 35, 
ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество при Общински съвет – Варна, 
приложение № 1 и образец на Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество при Общински съвет – Варна за промяна в декларирани 
обстоятелства, приложение № 2. 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

  
 
     



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 35 

от заседание, проведено на 05.10.2018 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

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

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
       
 

Общински съвет – Варна няма решения. 

 

 
 
 
 

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

  
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 35 

от заседание, проведено на 05.10.2018 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 
 
 

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

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

         
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1411-15. 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 
„Обществен ред и сигурност”, общинският съветник Кирил Георгиев 
Георгиев. 

1411-15-1. 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 
„Туризъм, търговия и рекламна дейност”, общинският съветник Януарий 
Марков Вичев. 

1411-15-2. 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 
„Благоустройство и комунални дейности”, общинският съветник Юлияна 
Атанасова Боева. 

1411-15-3. 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 



„Туризъм, търговия и рекламна дейност”, общинският съветник Калин 
Светославов Калевски. 

1411-15-4. 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 
„Европейски въпроси и международно сътрудничество”, общинският 
съветник Стен Иванов Лазаров. 

 
 

1412-15. 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  Николай 
Георгиев Няголов да бъде член на: ПК “Обществен ред и сигурност”, ПК  
“Благоустройство и комунални дейности”, ПК ”Здравеопазване” и ВрК 
“Опазване и възпроизводство на околната среда”. 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 35 

от заседание, проведено на 05.10.2018 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
    
 
 

Общински съвет – Варна няма решения. 

 
 

 
 
 
 

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