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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. Моля за заявки през системата. Г-н Костадинов първо 

направи заявка, заповядайте. След това г-н Атанасов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми съграждани, 

аз имам три въпроса: 
Първият касае детската градина в „Кайсиева градина“. През 2015 г. 

Община Варна обяви в медийното пространство за предстояща реализация 
на проект за разширение на детска градина 39 с нов корпус за четири 
граждански групи, това е детската градина в „Кайсиева градина“. В 
рамките на проект номер BG161 в подкрепа на Варна за програмен период 
2014 – 2020 г. Изготвени бяха инвестиционни проекти в пълна проектна 
готовност, с които Община Варна може да кандидатства за финансиране по 
приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ за обекти 
включени в Интегрирания план за развитие на Варна за периода 2014 – 
2020 г., част от които е проекта на детската градина. Към днешна дата 
обаче този проект все още не е стартирал. Искам да получа информация 
кога ще бъде осъществен и причините, поради които се забави 
изпълнението му. Тук искам да обърна внимание, че детската градина, към 
която има и яслена група е с капацитет от общо 250 деца, като обаче 
половината от тези деца са настанени и се обучават в няколко апартамента 
по входовете на бл. 210 и така наречения „Филиал“. Това е мисля 
последната детска градина във Варна, която има подобни пространства в 
жилищни блокове. Навремето беше практика, вече е изключение. 
Същевременно в „Кайсиева градина“ застрояването е активно, като в 
последните години в района са построени над 10 жилищни кооперации, 
като продължава строежа на още десет. Населението в района се 
увеличава, като живущите са предимно семейства с малки деца. 
Следователно увеличаването на сградния фонд и изграждането на 
допълнителни нови помещения към детската градина 39 е наложително и 



моят въпрос е кога най-накрая, след като вече през 2015 г. беше обявено 
това нещо, с фанфари при това, нещата ще се случат. Това е първият 
въпрос към кмета, който естествено го няма. 

Вторият въпрос е свързан със ситуацията около премахнатия паркинг 
на общински терени в района на ул. „Струга“, където тя се пресича с бул. 
„Сливница“; в момента тази територия е включена в изграждането на  бул. 
„Левски“ и асфалтирана, съответно това трасе вече, това място, което беше 
паркинг, вече не може да се ползва. От страна на живущите в 
кооперациите, които са точно 102 семейства, 102 апартамента, са подавали 
още преди 4 месеца сигнал за първи път; преди два месеца за втори път; и 
миналия месец за трети път, с едно елементарно питане – след като е 
премахнат паркинга, което е все пак решение на общината, защото той е 
бил на общинска земя и там всичко е в реда на нещата, какво ще се случи с 
тях и къде биха могли да паркират, тъй като в крайна сметка говорим за 
един прекалено застроен район. Отговор от общината няма и затова питам 
аз, като общински съветник какво се предвижда там за решение на този 
въпрос, защото иначе хората това което ще им остане да направят след 
това е да протестират и да превърнат проблема в медиен, доколкото можем 
да кажем разбира се, че в нашия град са останали медии. 

На последно място, трети въпрос – всъщност то не е въпрос, а 
констатация. Колеги, на 2-ри октомври, т.е. преди три месеца вече почти, 
зададох въпрос за ликвидирания обръщач на ЖП - гарата, който както 
добре знаете беше превърнат в частен паркинг и съответно автобусите на 
„Градски транспорт“ не могат да паркират там. Кметът тогава, който беше 
изненадващо на сесията, заяви от тази трибуна, че в най-скоро време, в 
най-бързи срокове този въпрос ще бъде решен, защото автобусите в 
момента паркират на самия булевард, с което създават много сериозни 
проблеми за движението и освен това, създават и проблеми за 
преминаващите там и евентуална възможност от катастрофи. Когато питах 
кога точно се има предвид под най-скоро време, кметът каза в понеделник. 
Това беше преди три месеца. Междувременно ми изпратиха писмо – 
официален отговор, който е от страна на кмета, където се обяснява как 
всъщност няма да се направи такъв паркинг. Излиза, че автобусите на 
градския транспорт ще продължават да паркират на булеварда, което е 
пълен абсурд. Сега, че кметът е излъгал, това не е новина. Въпросът е, аз за 
втори път питам … 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
.. кога точно ще бъде решен този въпрос? Защото, ако следващият 

път стане катастрофа, вината за това и ако не дай си Боже, има някакви 



сериозни щети и жертви даже, ще бъде на Община Варна. Това са ми трите 
въпроса. Естествено отговор няма да получа сега, по-скоро те се задават за 
обществеността. Ако естествено някой би могъл да отговори от 
администрацията, бих се радвал да чуя отговорите на тези въпроси. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-н Атанасов, след това г-н Вичев. 
 
Христо АТАНАСОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, въпроса ми е свързан 

със следното - преди няколко месеца започна една процедура, която беше 
за възможността голяма община и районните кметства да могат да издават 
скици, които се издават от кадастъра. Цялата процедура беше мината, в 
момента са раздадени доколкото знам и печатите на районните кметства и 
тук в общината. Въпроса ми е кога и възможно най-бързо да бъде 
създадена организация по райони и тук в общината, за да могат гражданите 
да имат достъп и до тази услуга, която е в плюс и за администрацията, и за 
хората да няма струпвания в кадастъра и да могат да получават услугата си 
не само там, а и в районите, както и в отделните кметства тук покрай 
Варна има вече такава практика, та моля това нещо да бъде възможно най-
бързо организирано, за да се случи и на територията на голяма община, и 
на районите в Община Варна. 

Вторият ми въпрос, който най-накрая получих отговор, това е 
свързано с разходите на басейна. Позволявам си да го повдигна пак като 
въпрос, защото на комисията по „Младежки дейности“ коментирахме този 
въпрос и той е свързан не само с разходите на плувния комплекс 
„Приморски“, но и с възможността тези разходи да бъдат редуцирани и да 
се направи така, че Община Варна да може да отделя повече средства, т.е. 
да остават повече средства от отделените от Община Варна за 
поддържането на това съоръжение. В приходната част за 2016-та и 2017-та 
приходите съответно са 280 хил. и 303 хил., като разходната част за същия 
период е 1 780 000, 1 750 000, като до момента до 30.06. тези разходи са 
920 хил. В справката, която съвсем коректно са ми пратили се вижда, че 
огромна част от разходите са за енергия. Така че и на самата комисия 
повдигнахме този въпрос и за покритието на самия басейн, за да не може 
топлината, която се генерира да не може просто да отива в атмосферата и в 
частта на отоплението. Така че моля, ако трябва да се направи един анализ 
и възможно най-бързо и от предприятието, и от общината да стигнем до 
някакво решение, да се говори и с оператора, който е на територията на 
Варна за някакъв тип инсталация, която да може да отоплява водите и тези 
разходи да бъдат редуцирани. Благодаря. 

 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря на г-н Атанасов. Г-н Вичев, след това г-н Боев. .. Последен 

сте си дал заявката, ще затворите темата. 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, колеги, уважаеми представители на 

общинската администрация. Аз ще поставя два въпроса, независимо че 
единият от въпросите преди една година беше поставен, но се налага втори 
път да се поставя. Става въпрос за проблемите на с. Константиново. Има 
обещание от администрацията за извършване укрепителните неща по 
деретата, въобще там цялата сага с това село продължава все още. Нищо не 
е направено независимо, че има отпуснати средства, независимо от 
обещанията на зам.-кмета. 150 хил. лв. са отпуснати още на 26-ти юли вече 
са постъпили по бюджета на общината, но нищо не се предприема от 
администрацията. Затова моето питане е свързано с това кога най-после ще 
започнат там ремонтни работи, кога наистина ще се обърне внимание на 
живущите в с. Константиново. 

По отношение на втория въпрос, той е също свързан с дългогодишни 
проблеми на живущите на ул. „Студентска“ в блоковете 11, 12, 13 и 14 – 
една дълга сага също от години нерешена. Независимо от приетите 
решения на Общинския съвет от 2014 г., още на 12.11. са приети две 
решения във връзка с прекратяване на презастрояването в този район, във 
връзка с искането и решението на общинския съвет да се прекратят и да се 
променят там самия ПУП и да се обезпечат тези собственици, които искат 
да строят. Защото това презастрояване в тази част на града, наистина е 
един голям проблем за нашия град. Така че, моето питане е още веднъж да 
се ускори изпълнението на тези решения, крайно време вече е от края на 
2014 г. са приети тези решения и да се ликвидират тези последици от така 
наречената „реституция“ и да се възстановят озеленяването там и детските 
площадки. Благодаря ви за вниманието. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Вичев. Г-н Боев, след това г-жа Георгиева. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, съграждани. Аз ще 

продължа питането на колегата Вичев, тъй като също имам няколко 
въпроса свързани преди всичко с действията, които администрация нашата 
общинска смята да предприеме по отношение на нашите съграждани в 
Константиново. Освен за тези 150 хил., които спомена колегата Вичев, 
които доколкото знам са отпуснати от Между областната комисия което е 
към Министерския съвет, имаше и поет ангажимент тук от общинската 
администрация за 80 хил. лв. Безпокойството, поне доколкото аз разбирам 



нашите съграждани там, идва от факта, уважаеми колеги, че разрешението 
което е дадено за строеж изтича през следващата година, а практически 
реални действия по възстановяване и изграждане на отводнителния канал 
все още не са започнали.  

На следващо място аз искам да повдигна въпроса, който пак е 
свързан със съгражданите ни там в Константиново. Множество сигнали 
има постъпили до мен в качеството ми на съветник, свързани с 
обезопасяване на пътната инфраструктура в Константиново. Желанието е 
да бъдат сложени така наречените „легнали полицаи“ или повдигнати 
пешеходни пътеки, както пред кметството на Константиново, така и пред 
училището. Кметството е на ул. „Васил Левски“, училището мисля че беше 
„Климент Охридски“ на ул. „Христо Ботев“. В непосредствена близост там 
има парк. Събират се тийнейджъри и хора с малко над тийнейджърска 
възраст, които си устройват гонки с мотоциклети и с МПС-та. Това създава 
непосредствена опасност за здравето и за живота на преминаващите там. 
От подобен характер е и искането, свързано с поставяне на обозначителни 
табели на населено място, вече вилна зона „Лазур“, където също се 
създават реални предпоставки за засягане на живота и здравето на 
преминаващите. Кара се с изключително висока скорост, като желанието е 
да се сложат ограничителни знаци. Първо, обозначителни знаци за това, че 
има населено място и на следващо място знаци, които ограничават 
скоростта на движенето до 40 километра. Това са моите питания и моля да 
ми се отговори в срок. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря, г-н Боев. Г-жо Георгиева, ще Ви дам възможност, тъй 

като две заявки сте направила – и първата, и последната, да. И след това г-
н Григоров. 

 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги. Първият ми въпрос е 

свързан с реконструкцията на ул. „Ана Феликсова“ и кръстовището с бул. 
„Цар Освободител“, район „Младост“. Ул. „Ана Феликсова“ е изградена 
изцяло наново, с изключение на малък участък, около 50 метра 
непосредствено преди кръстовището с бул. „Цар Освободител“. 
Реконструкцията на тази част от улицата следва да улесни транспортния 
достъп и обслужване на вътрешно-кварталното пространство и да осигури 
безопасно пешеходно движение, каквото в момента няма. От около година 
ремонта е спрян, след като собственици на предвидените за отчуждаване 
имоти обжалват заповедта на кмета. Община Варна губи делото в съда, 
след като се взема решение, че оспорваната заповед е издадена в 
нарушение на закона и подлежи на отмяна. Въпроса ми е - какви стъпки 
оттук нататък ще предприеме Община Варна, за да реализира до край този 



важен за живущите наоколо проект и приблизително в какви срокове се 
очаква да се случи това? 

Повод за втория ми въпрос са асансьорите за хората с увреждания и 
майки с колички, изградени в подлезите на града ни. От подадени до мен 
сигнали и след като, като майка ми се наложи да ги ползвам, установих че 
много от съоръженията не функционират от месеци, а някои дори повече 
от година. В тази връзка, моля да получа справка за състоянието на всички 
асансьори и платформи за хора с увреждания монтирани в подлезите на 
територията на града ни. Колко от тях работят, какви са причините ако не 
работят за това? Между другото, в кв. „Аспарухово“ се предвижда 
поставянето на нови такива асансьори в два подлеза по ул. „Народни 
будители“. Питам се защо се планира изграждането на нови съоръжения, 
след като общината не е в състояние да поддържа наличните такива? Ако 
имате отговори на този въпрос, ще се радвам да го получа. Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря. Г-н Григоров, дойде и Вашето време. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Така ми е най-неловко, като го няма кметът да задавам въпроси към 

него, ама следващия път ще си взема едно портретче поне да го гледам в 
очите. 

И сега по същество – две въпростчета. Първият ми въпрос е относно 
придобиване на 100 % от дяловете на „ЦУМ – Варна“ АД и „Порт Палас“ 
АД и във връзка с това, моля да ми отговорите на следните въпроси: Към 
настоящия момент Община Варна собственик ли е на 100 % от акциите на 
въпросните дружества; каква сума е платена за придобиване на акциите, на 
кого и кога; какви са ви намеренията за развитието на дружествата и във 
връзка с това, кога Община Варна, респективно Общински съвет – Варна 
ще излъчи свои представители в управителните органи на дружествата? 
Моля към вашия отговор да бъдат предоставени следните документи: 
копие от договор за покупко-продажба на акциите, платежно нареждане за 
извършените плащания за придобиване на акциите, копие от книгата на 
акционерите от датата на тяхното учредяване до днешна дата /имам 
предвид датата на учредяване на дружествата/. 

Вторият ми въпрос е свързан с продължаващия ремонт на бул. 
„Левски“, пробива към ул. „Девня“ и всички съпътстващи инженерни 
съоръжения на пътната инфраструктура. В общественото пространство се 
коментира обстоятелството, че реализирането на проекта се бави поради 
липса на капацитет на изпълнителя, както и необходимост от 
дофинансиране на проекта за неговото цялостно изграждане. Във връзка с 
това, моля да ми отговорите на следните въпроси: каква е общата сума 
предвидена по договор за изпълнение на проекта и каква част от нея са 



изплатени към настоящия момент? Какви са сроковете по договора и 
анекси към него, ако има такива, за приключване на строително-
монтажните дейности и въвеждане на обекта в експлоатация? Предвиждате 
ли увеличаване на средствата за окончателното завършване на проекта? И 
четвърто: предвиждате ли санкции за изпълнителите за неспазване на 
сроковете за извършване на строително-монтажните дейности? Моля, като 
приложение към отговора да бъдат предоставени копия от договор за 
възлагане на строително-монтажни действия, както и съпътстващите 
количествено-стойностни сметки и всички анекси, ако има такива. И 
мисля, че на втория ми въпрос, г-н Христо Иванов може да отговори, 
защото в крайна сметка, това е в неговия ресор.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Особено, ако си носи договорите и всички неща в себе си. 
 
Григор ГРИГОРОВ 
Не, не, договорите той ще ми ги приложи после, просто на другите 

неща … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Шегувам се, да. Благодаря, г-н Григоров. 
Колеги, няма други заявки за изказвания. 
Предвид отсъствията поради служебен ангажимент на кмета, 

отговорите ще бъдат предоставени в писмен вид на всички колеги, които 
отправиха въпроси на днешното заседание. 

Преминаваме към точка втора от дневния ред. 
 
 
 
 

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 
№ 36 

от заседание, проведено на 19.12.2018 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
„Финанси и бюджет“ относно: 

(1) – актуализация на бюджета на Община Варна за 2018 г. 
(2) – приемане на изменения в Наредба за финансово подпомагане 

на проекти на неправителствени организации за превенция на 
рисковото поведение сред деца и млади хора – Община Варна. 

(3) – даване на съгласие за отпускане на финансови средства за 
закупуване на спекуларен микроскоп за нуждите на „Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна“ ЕООД. 

(4) – даване на съгласие за стартиране на съвместен проект на 
Община Варна и ВСУ „Черноризец Храбър“ за обучение в магистърска 
програма „Кръгова икономика“. 

(5) – актуализиране на Приложение 21 „Списък на длъжностите и 
на лицата, които имат право на транспортни разходи“ към бюджета на 
Община Варна за 2018 г. 

(6) – даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински 
дълг, съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг. 

(7) – вземане на решение за мостово финансиране на Асоциация „Да 
съхраним жената“ от бюджета на Община Варна за изпълнение на 
проектните дейности по проект „Функциониране на иновативен 
интегриран обществен модел за „Сребърна социална борса“ по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

(8) – даване на съгласие за подготовка на проектни предложения от 
Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности 
„Социална инфраструктура“, включени в Инвестиционната програма на 
Община Варна, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“, на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. 

(9) –  даване на съгласие за издаване на Запис на заповед по проект 
„Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки 
множествени увреждания“ в полза на Министерството на труда и 
социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 



(10) – даване на съгласие за финансиране на разходи за 
възнаграждение и осигуровки от бюджета на Община Варна на членовете 
на екипа по проект „Модернизация и реконструкция на рибарско 
пристанище „Карантината", местност „Карантината“, район 
„Аспарухово“, Община Варна. 

(11) – упълномощаване на кмета на Община Варна да подпише 
банкова гаранция в полза на ДФ „Земеделие“, възлагане на авторски 
надзор на БАН и даване на разрешение за извършване на СМР по проект 
"Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище "Карантината", 
местност "Карантината", район „Аспарухов“, Община Варна.  

(12) – даване на съгласие за подготовка на проектно предложение 
„Модернизация на културна инфраструктура в град Варна – НЧ „Петко 
Рачев Славейков 1928“ от Инвестиционен приоритет „Социална 
инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ по ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020.   

(13) – даване на съгласие за частична промяна на 
предназначението на заем, поет с решение № 1034-2(23)/21.12.2017 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(14) – вземане на решение за определяне на дивидента за 2018 
година на общинските търговски дружества  

(15) –  даване на съгласие Община Варна да отпусне финансови 
средства на Община Аксаково за покриване на разходите по взетите 
решения от Общото събрание на Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците - регион Варна. 

(16)   ̶  приемане на План-сметка за дейност „Чистота“ за 2019 г. 
(17) – 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. 

 

  Докл.: Станислав Иванов – Председател на ПК „ФБ“ 
     
    
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1413-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.124 и чл.125 от Закона за 
публичните финанси и чл. 29 от Наредба 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. №  
РД18022572ВН/23.11.2018 г., Общински съвет – Варна приема 
актуализиран бюджет на Община Варна за 2018 г. в приходна част в 
размер на 383 700 000 лв. и в разходна част в размер на 383 700 000 лв. (по 
актуализирани приложения), съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
 
 
 
 
 
1414-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД18018369ВН/19.09.2018 г., Общински съвет –
Варна изменя чл. 9, ал. 1 от Наредбата за финансово подпомагане на 
проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото 
поведение сред деца и млади хора - Община Варна, приета с решение № 
264-4(6)28.03.2012 г. на Общински съвет – Варна, както следва: 

като текста: „чл. 9. Към формулярът по чл. 8 кандидатстващите 
организации:  

ал. 1. Задължително прилагат следните документи: 
1. Заверено от организацията копие от съдебната регистрация; 
2.Заверено от организацията копие от удостоверение за актуалното 

състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на внасяне на 
проекта за разглеждане; 

3.Заверено от организацията копие от регистрация по БУЛСТАТ; 
4. Заверено от организацията копие на документ, удостоверяващ 

наличие на разплащателна сметка на името на организацията, издаден от 
съответната банка (с отразен адрес, IBAN и BIC код на банката); 

5. Декларация за липса на парични задължения на организацията към 
държавата и общината /по образец/; 

6. Протокол от решение на Управителния съвет за кандидатстване с 
предложения проект.“. 

придобива следния вид: „чл. 9. Към формулярът по чл. 8 
кандидатстващите организации: 

ал. 1. Задължително прилагат следните документи: 
1. Заверено от организацията копие на документ, удостоверяващ 

наличие на разплащателна сметка на името на организацията, издаден от 
съответна банка (с отразен адрес IBAN и BIC код на банката); 

2. Декларация за липса на парични задължения на организацията към 
държавата и общината /по образец/; 



3. Протокол от решение на Управителния съвет за кандидатстване с 
предложения проект.“.  

 
 
 
 
 
 
1415-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2, т. 1 и ал. 9 от 
Закона за лечебните заведения, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните 
финанси и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
З18001101ВН-001ВН/29.11.2018 г., във връзка с писмо от Емилиян 
Зафиров изпълняващ длъжността управител на „Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение - Варна“ ЕООД с рег. № 
З18001101ВН/01.10.2018 г., Общински съвет – Варна реши:  

1. Дава съгласие в актуализацията на бюджета на Община Варна за 
2018 година, да бъдат включени финансови средства в размер до 36 000 лв. 
(тридесет и шест хиляди лева) на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение - Варна“ ЕООД за закупуване на медицинска 
апаратура Спекуларен микроскоп, като капиталов трансфер по § 55-00 
„Капиталови трансфери“ в дейност 469 „Други дейности по 
здравеопазването“.  

Средствата да бъдат предоставени на „Специализирана болница по 
очни болести за активно лечение - Варна“ ЕООД след сключване на 
договор между лечебното заведение и изпълнител на поръчката. 

2. Да бъде допълнено Приложение 4 – Капиталова програма на 
Община Варна във функция „Здравеопазване“, дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването“, §55-00 „Капиталови трансфери“,  с нов 
поименен обект за „Специализирана болница по очни болести за активно 
лечение - Варна“ ЕООД: медицинска апаратура Спекуларен микроскоп. 

3. След закупуването на медицинската апаратура да се увеличи 
капитала на лечебното заведение „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение – Варна“ ЕООД със стойността на 
новопридобития актив.  

Възлага на управителя на „Специализирана болница по очни болести 
за активно лечение - Варна“ ЕООД, да внесе предложение за увеличаване 
на капитала на търговското дружество със стойността на закупената 
медицинска апаратура Спекуларен микроскоп. 

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.   



1416-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД18018867ВН-001ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

- Дава съгласие за стартиране на съвместен проект на Община Варна 
и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ за обучение в 
магистърска програма „Кръгова икономика“. 

- Одобрява средства в размер на 26 175 лв. от бюджета на Община 
Варна за 2018 г., дейност 122, за обучение на 25 служители от общинската 
администрация, в т.ч.: 

Община Варна – 9 броя; 
Район „Одесос“ – 1брой; 
Район „Приморски“ – 3 броя; 
Район „Младост“ – 4 броя; 
Район „Вл. Варненчик“ – 4 броя; 
Район „Аспарухово“ – 4 броя. 
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 – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда.   

 
 
 
 
 

1417-2. 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. № 
РД18022977ВН/29.11.2018 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 № 1346-2-1(35)/05.10.2018 г. на Общински съвет – 
Варна, в частта на дирекция „Здравеопазване“ при Община Варна, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 
 
 



1418-2. I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7,    
чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от 
Наредба 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. № РД18023736ВН/11.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински 
дълг в размер до 6 700 000 лв. чрез финансов инструмент Фонд за градско 
развитие за Северна България от „Регионален фонд за градско развитие” 
АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД (финансов посредник на „Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД) за финансиране на 
проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 
„Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, 
Община Варна“, финансиран по Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-
1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и 
покрити лодкостоянки“, Сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски 
пристанища“ на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 год. чрез 
Европейския фонд за морско дело и рибарство и проект „Реконструкция на 
улица от бул. „Първи май“ към рибарско пристанище, включително 
обръщач, по плана на м-ст „Карантината“, р-н „Аспарухово“, гр. Варна“, 
при следните основни параметри:  

 •Кредитори: 
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД 
- Кредитна линия Б: „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД  
•Максимален размер на кредита – до 6 700 000 лв., разпределен 

както следва:  
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 
•Валута – лева 
•Размер на кредита - до 1 818 000 лева (един милион  осемстотин и 

осемнадесет хиляди лева) 
•Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
•Срок на усвояване – до 18 м. 
•Срок за погасяване – 178 месеца 
•Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – 22 месеца   
- Главницата се изплаща на 52 тримесечни вноски, както следва:    

4х20 976 лв.; 4х24 473 лв.; 4х29 969 лв.; 39х38 108 лв. и една последна 
изравнителна вноска. Главницата по Кредита се изплаща на тримесечни 



вноски, първата от които е дължима в края на календарното тримесечие  
след изтичане на гратисния период. 

- Лихвен период – тримесечен 
•Максимален лихвен процент – 5% от лихвения процент по кредит Б 
•Такса за предсрочно погасяване – без такса 
•Лихва при просрочие – редовната лихва по съответната кредитна 

линия плюс надбавка от 3% на годишна база. 
•Лихва при предсрочна изискуемост – редовната лихва по 

съответната кредитна линия плюс надбавка от 6% на годишна база. 
•Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 

собствени приходи на Община Варна.  
КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 
•Валута – лева 
•Размер на кредита - до 4 882 000 лева (четири милиона осемстотин 

и осемдесет и две хиляди лева) 
•Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
•Срок на усвояване – до 18 м. 
•Срок за погасяване – 178 месеца 
•Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – 22 месеца   
- Главницата се изплаща на 52 тримесечни вноски, както следва:           

4х65 719 лв.; 4х75 107 лв.; 4х84 496 лв.; 39х99 517 лв. и една последна 
изравнителна вноска. Главницата по Кредита се изплаща на тримесечни 
вноски, първата от които е дължима в края на календарното тримесечие  
след изтичане на гратисния период. 

- Лихвен период – тримесечен 
•Максимален лихвен процент – референтен лихвен процент в лева 

(РЛП) на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД + надбавка от 2,30% год. 
•Такси и комисионни - 0,35% от размер на Кредит Б, дължима 

еднократно при подписване на договор за кредит 
•Такса за предсрочно погасяване: 
- без такса в случай на предсрочно погасяване със средства, 

генерирани от дейността на проекта и собствени средства на Община 
Варна;  

- такса в размер на 2% върху предсрочно погасената сума - във 
всички останали случаи, в т.ч. при рефинансиране от друга банка; 

•Лихва при просрочие – редовната лихва по съответната кредитна 
линия плюс надбавка от 3% на годишна база. 

•Лихва при предсрочна изискуемост - редовната лихва по 
съответната кредитна линия плюс надбавка от 6% на годишна база.  



•Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 
собствени приходи на Община Варна.  

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Варна да подпише 
договор за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 
т. 1. 

3. При отказ от страна на „Регионален фонд за градско развитие” АД 
и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД да финансира проект 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, 
местност „Карантината“, район „Аспарухово“, Община Варна“ и проект 
„Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към рибарско пристанище, 
включително обръщач, по плана на м-ст „Карантината“, р-н „Аспарухово“, 
гр. Варна“, Общински съвет – Варна на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, 
чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и 
чл. 43 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
взема решение Община Варна да поеме дългосрочен дълг в размер до 6 
700 000 лв. чрез банков заем със следните параметри: 

•Валута – лева 
•Размер на кредита - до 6 700 000 лева (шест милиона и седемстотин 

хиляди лева) 
•Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
•Срок на усвояване – до 18 м. 
•Срок за погасяване – 178 месеца 
•Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – 22 месеца   
- Главницата се изплаща на 52 тримесечни вноски, както следва:           

4х86 695 лв.; 4х99 580 лв.; 4х114 465 лв.; 39х137 625 лв. и една последна 
изравнителна вноска. Главницата по Кредита се изплаща на тримесечни 
вноски, първата от които е дължима в края на календарното тримесечие  
след изтичане на гратисния период. 

- Лихвен период – тримесечен 
•Максимален лихвен процент – референтен лихвен процент в лева 

(РЛП) на финансиращата институция + надбавка до 3% год. 
•Такси и комисионни – до 0,35% от размер на кредита, дължима 

еднократно при подписване на договор за кредит 
•Такса за предсрочно погасяване –без такса за предсрочно 

погасяване 
•Лихва при просрочие – редовната лихва по кредита плюс надбавка 

до 2% на годишна база. 



•Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 
собствени приходи на Община Варна.  

4. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за 
избор на финансова или кредитна институция:  

4.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на 
финансова или кредитна институция, което се публикува на интернет 
страницата на Община Варна.  

4.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната 
информация:  

- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския 
дълг;  

- Обект на финансирането;  
- Размер и вид на финансирането;  
- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за 

участие в процедурата;  
- Критерии за оценка на офертите;  
- Срок на валидност на офертите;  
- Място, срок и начин на подаване на офертите;  
- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината 

и лице за контакт;  
4.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата 

на общината заверен годишен баланс и отчет за изпълнението на 
общинския бюджет за 2017 г. и баланс и отчет за изпълнението на 
общинския бюджет към 30.09.2018 г.  

4.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 
дни, считано от датата на публикуването на обявлението на интернет 
страницата на общината.  

4.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения 
по обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 
работни дни преди изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на 
общината е длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни дни от 
постъпване на искането и ги публикува на интернет страницата на Община 
Варна.  

4.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на 
общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти.  

4.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и 
икономист.  

4.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:  
- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;  
- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в 

процедурата.  



4.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие 
кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата. При 
установяване на липсващ документ от минималните изисквания или 
липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да 
изиска от участника допълнително документи и информация. Комисията 
разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно 
предварително обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването 
и класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се 
утвърждава от кмета на общината. След утвърждаването на протокола, 
същият се изпраща на всички кандидати. Решенията на комисията се 
вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. 
Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва 
протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.  

4.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и 
неговата оферта отговаря на предварително обявените условия, същият се 
класира и с него се сключва договор за заем.  

4.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато:  
4.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти 

не отговаря на изискванията в обявлението или на решението на 
Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;  

4.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура 
в резултат на съществена промяна в обстоятелствата.  

4.11.3.При невъзможност да се осигури финансиране за 
изпълнението на процедурата по причини, които не са били предвидени.     

4.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил 
най-добра оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за 
датата и часа и мястото на провеждането им.  

4.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с 
кандидата подал най-добра оферта. За проведените преговори и 
постигнатите договорености с кандидата се съставя протокол, който се 
подписва от кандидата и членовете на комисията и се утвърждава от кмета. 
Страните в преговорите съставят проектодоговор, съдържащ постигнатите 
договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от 
предложените с офертата. Ако страните в преговорите не постигнат 
съгласие за сключване на договор, кметът на общината отправя покана до 
следващия класиран кандидат за провеждане на преговори.  

4.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на 
детайлите съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в 
рамките на едномесечен срок от утвърждаване на протокола за 
проведените преговори.  

5. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за 
избор на финансова или кредитна институция, която да осигури 
необходимото финансиране на проектите, да подпише договора за заем и 



договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни 
и фактически действия за изпълнение на решението. 

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7,    
чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от 
Наредба 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. № РД18023736ВН/11.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински 
дълг в размер до 7 114 000 лв. чрез финансов инструмент Фонд за градско 
развитие за Северна България от “Регионален фонд за градско развитие” 
АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД (финансов посредник на „Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД) за финансиране на 
проект „Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за 
стадион“, кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. 
Варна /ПИ 10135.4502.344 по КК/ с адрес ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. 
Варна“, при следните основни параметри:  

•Кредитори: 
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД 
- Кредитна линия Б: „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД  
Максимален размер на кредита – до 7 114 000 лв., разпределен както 

следва: 
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 
•Валута – лева 
•Размер на кредита - до 4 197 000 лв. (четири милиона сто 

деветдесет и седем хиляди лева) 
•Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
•Срок на усвояване – до 18 м. 
•Срок за погасяване – 186 месеца  
•Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – 18 месеца   
- Главницата се изплаща на 57 тримесечни вноски, както следва:        

2x43 922 лв.; 4х51 242 лв.; 4х58 562 лв.; 4х65 883 лв.; 43х78 609 лв. и една 
последна изравнителна вноска.  

Главницата по кредита се изплаща на тримесечни вноски, първата от 
които е дължима в края на календарното тримесечие  след изтичане на 
гратисния период. 

- Лихвен период – тримесечен 
•Максимален лихвен процент – 5% от лихвения процент по кредит Б 
•Такса за предсрочно погасяване 



•Лихва при просрочие – редовната лихва по съответната кредитна 
линия плюс надбавка от 3% на годишна база. 

•Лихва при предсрочна изискуемост - редовната лихва по 
съответната кредитна линия плюс надбавка от 6% на годишна база.  

•Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 
собствени приходи на Община Варна.  

КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 
•Валута – лева 
•Размер на кредита - до 2 917 000 лв. (два милиона деветстотин и 

седемнадесет хиляди лева) 
•Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
•Срок на усвояване – до 18 м. 
•Срок за погасяване – 186 месеца  
•Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – 18 месеца     
- Главницата се изплаща на 57 тримесечни вноски, както следва: 

2x30 526 лв.; 4х35 614лв.; 4х40 702лв.; 4х45 790 лв.; 43х54 635 лв. и една 
последна изравнителна вноска. Главницата по кредита се изплаща на 
тримесечни вноски, първата от които е дължима в края на календарното 
тримесечие след изтичане на гратисния период.     

- Лихвен период – тримесечен 
•Максимален лихвен процент – референтен лихвен процент в лева 

(РЛП) на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД + надбавка до 2,35% год. 
•Такси и комисионни – до 0,35% от размер на кредит Б, дължима 

еднократно при подписване на договор за кредит 
•Такса за предсрочно погасяване: 
- без такса в случай на предсрочно погасяване със средства, 

генерирани от дейността на проекта и собствени средства на Община 
Варна;  

- такса в размер на 2% върху предсрочно погасената сума - във 
всички останали случаи, в т.ч. при рефинансиране от друга банка; 

•Лихва при просрочие – редовната лихва по съответната кредитна 
линия плюс надбавка от 3% на годишна база. 

•Лихва при предсрочна изискуемост - редовната лихва по 
съответната кредитна линия плюс надбавка от 6% на годишна база.  

•Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 
собствени приходи на Община Варна.  

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише 
договор за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 
т. 1. 



3. При отказ от страна на “Регионален фонд за градско развитие” АД 
и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД да финансира проект 
„Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за стадион“, кв. 
21 по плана на IV м.р. на жк „Владислав Варненчик”, гр. Варна /ПИ 
10135.4502.344 по КК/ с адрес жк „Владислав Варненчик”, гр. Варна“, 
Общински съвет – Варна на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, 
чл. 17, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от 
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна взема решение 
Община Варна да поеме дългосрочен дълг в размер до  7 114 000 лв. чрез 
банков заем със следните параметри: 

•Валута – лева 
•Размер на кредита - до 7 114 000 лв.  лева (седем милиона сто и 

четиринадесет хиляди лева) 
•Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
•Срок на усвояване – до 18 м. 
•Срок за погасяване – 186 месеца 
•Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – 18 месеца   
- Главницата се изплаща на 57 тримесечни вноски, както следва:           

2х74 448 лв.; 4х86 856 лв.; 4х99 264лв.; 4х111 673 лв.; 43х133 244 лв. и 
една последна изравнителна вноска. Главницата по Кредита се изплаща на 
тримесечни вноски, първата от които е дължима в края на календарното 
тримесечие  след изтичане на гратисния период. 

- Лихвен период – тримесечен 
•Максимален лихвен процент – референтен лихвен процент в лева 

(РЛП) на финансиращата институция + надбавка до 3% год. 
•Такси и комисионни – до 0,35% от размер на кредита, дължима 

еднократно при подписване на договор за кредит 
•Такса за предсрочно погасяване –без такса за предсрочно 

погасяване 
•Лихва при просрочие – редовната лихва по кредита плюс надбавка 

до 2% на годишна база. 
•Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 

собствени приходи на Община Варна.  
4. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за 

избор на финансова или кредитна институция:  



4.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на 
финансова или кредитна институция, което се публикува на интернет 
страницата на Община Варна.  

4.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната 
информация:  

- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския 
дълг;  

- Обект на финансирането;  
- размер и вид на финансирането;  
- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за 

участие в процедурата;  
- Критерии за оценка на офертите;  
- срок на валидност на офертите;  
- място, срок и начин на подаване на офертите;  
- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината 

и лице за контакт;  
4.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата 

на общината заверен годишен баланс и отчет за изпълнението на 
общинския бюджет за 2017 г. и баланс и отчет за изпълнението на 
общинския бюджет към 30.09.2018 г.  

4.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 
дни, считано от датата на публикуването на обявлението на интернет 
страницата на общината.  

4.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения 
по обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 
работни дни преди изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на 
общината е длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни дни от 
постъпване на искането и ги публикува на интернет страницата на Община 
Варна.  

4.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на 
общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти.  

4.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и 
икономист.  

4.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:  
- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;  
- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в 

процедурата.  
4.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие 

кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата. При 
установяване на липсващ документ от минималните изисквания или 
липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да 
изиска от участника допълнително документи и информация. Комисията 



разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно 
предварително обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването 
и класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се 
утвърждава от кмета на общината. След утвърждаването на протокола, 
същият се изпраща на всички кандидати. Решенията на комисията се 
вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. 
Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва 
протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.  

4.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и 
неговата оферта отговаря на предварително обявените условия, същият се 
класира и с него се сключва договор за заем.  

4.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато:  
4.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти 

не отговаря на изискванията в обявлението или на решението на 
Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;  

4.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура 
в резултат на съществена промяна в обстоятелствата.  

4.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за 
изпълнението на процедурата по причини, които не са били предвидени.     

4.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил 
най-добра оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за 
датата и часа и мястото на провеждането им.  

4.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с 
кандидата подал най-добра оферта. За проведените преговори и 
постигнатите договорености с кандидата се съставя протокол, който се 
подписва от кандидата и членовете на комисията и се утвърждава от кмета. 
Страните в преговорите съставят проектодоговор, съдържащ постигнатите 
договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от 
предложените с офертата. Ако страните в преговорите не постигнат 
съгласие за сключване на договор, кметът на общината отправя покана до 
следващия класиран кандидат за провеждане на преговори.  

4.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на 
детайлите съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в 
рамките на едномесечен срок от утвърждаване на протокола за 
проведените преговори.  

5. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за 
избор на финансова или кредитна институция, която да осигури 
необходимото финансиране на проектите, да подпише договора за заем и 
договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни 
и фактически действия за изпълнение на решението. 

III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и т. 7,    
чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 т. 2 и чл. 43, ал. 1 от 



Наредба 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. № РД18023736ВН/11.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен общински 
дълг в размер до 1 200 000 лв. чрез финансов инструмент Фонд за градско 
развитие за Северна България от “Регионален фонд за градско развитие” 
АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД (финансов посредник на „Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД) за финансиране на 
проект „Реконструкция и модернизация на Зоопарк Варна“, при 
следните основни параметри:  

•Кредитори: 
- Кредитна линия А: Регионален фонд за градско развитие АД 
- Кредитна линия Б: „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД  
• Максимален размер на кредита – до 1 200 000 лв., разпределен 

както следва: 
КРЕДИТНА ЛИНИЯ А: 
•Валута – лева 
•Размер на кредита - до 708 000 лв. (седемстотин и осем хиляди 

лева) 
•Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
•Срок на усвояване – до 18 м. 
•Срок за погасяване – 129 месеца  
•Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – 18 месеца  
- Главницата се изплаща на 38 тримесечни вноски, както следва: 

2х11 179 лв.; 4х13 042 лв.; 4х14 905 лв.; 4х16 768 лв.; 23х21 116 лв. и една 
последна изравнителна вноска. 

Главницата по Кредита се изплаща на тримесечни вноски, първата от 
които е дължима в края на календарното тримесечие  след изтичане на 
гратисния период. 

- Лихвен период – тримесечен 
•Максимален лихвен процент – 5% от лихвения процент по кредит Б 
•Такса за предсрочно погасяване – без такса 
•Лихва при просрочие – редовната лихва по съответната кредитна 

линия плюс надбавка от 3% на годишна база. 
•Лихва при предсрочна изискуемост - редовната лихва по 

съответната кредитна линия плюс надбавка от 6% на годишна база.  
•Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 

собствени приходи на Община Варна.  



КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б: 
•Валута – лева 
•Размер на кредита - до 492 000 лв. (четиристотин деветдесет и две 

хиляди лева) 
•Вид на дълга – дълг, поет с договор за общински заем 
•Срок на усвояване – до 18 м. 
•Срок за погасяване – 129 месеца  
•Погасителен план: 
- Гратисен период по главницата – 18 месеца     
- Главницата се изплаща на 38 тримесечни вноски, както следва: 2х7 

768 лв.; 4х9 063 лв.; 4х10 358 лв.; 4х16 768 лв.; 23х14 673 лв. и една 
последна изравнителна вноска. Главницата по Кредита се изплаща на 
тримесечни вноски, първата от които е дължима в края на календарното 
тримесечие след изтичане на гратисния период.     

- Лихвен период – тримесечен 
•Максимален лихвен процент – референтен лихвен процент в лева 

(РЛП) на СЖЕБ + 1,98% год. 
•Такси и комисионни - 0,25% от размер на Кредит Б, дължима 

еднократно при подписване на договор за кредит 
•Такса за предсрочно погасяване: 
- без такса в случай на предсрочно погасяване със средства, 

генерирани от дейността на проекта и собствени средства на Община 
Варна;  

- такса в размер на 2% върху предсрочно погасената сума - във 
всички останали случаи, в т.ч. при рефинансиране от друга банка; 

•Лихва при просрочие – редовната лихва по съответната кредитна 
линия плюс надбавка от 3% на годишна база. 

•Лихва при предсрочна изискуемост - редовната лихва по 
съответната кредитна линия плюс надбавка от 6% на годишна база.  

•Обезпечение – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи 
собствени приходи на Община Варна.  

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Варна да подпише 
договор за кредит и договор за залог, както и да извърши всички останали 
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 
т. 1. 

IV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 
1 и ал. 3, чл. 19 от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на 



Община Варна с рег. № РД18023736ВН/11.12.2018 г., Общински съвет – 
Варна реши: 

1. Дава съгласие Община Варна да поеме дългосрочен дълг за 
финансиране на проектите: 

- „Парк и спортни съоръжения в УПИ VI „за спортен комплекс“, кв. 
36 по плана на кв. „Виница”,  гр. Варна /ПИ 10135.2575.433 по КК/ с адрес 
ул. „Албатрос”, кв. „Виница”, гр. Варна“; 

- „Спортен комплекс и благоустрояване в УПИ „за парк и спортен 
терен“, кв. 36 по плана на 24 м.р. на гр. Варна /ПИ 10135.2554.158 и ПИ 
10135.2554.155 по КК/ с адрес ул. „Студентска”, гр. Варна“; 

- „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на спортни и фитнес 
площадки на открито в училищата на територията на община Варна“; 

- „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито 
и спорт в детски градини и детски ясли на територията на община Варна“; 

- „Рехабилитация/основен ремонт на улична мрежа на територията на 
община Варна“, 

чрез банков заем със следните параметри:  
•Максимален размер на заема – до 30 000 000 лв. (тридесет милиона 

лева) 
•Валута  - български лева (BGN) 
•Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за банков заем 
•Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи 
на Община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за 
публичните финанси (ЗПФ) и бюджетните взаимоотношения на Община 
Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща изравнителна субсидия от 
Закона за публичните финанси 

•Условия и начин на усвояване и погасяване: 
- Срок на усвояване на заема – до 3 г. 
- Начин на усвояване – на части, в рамките на срока на усвояване  
- Срок за погасяване – 10 г., с 3 г. гратисен период за главницата   
- Начин на погасяване - 28 равни 3-месечни вноски в срока на 

погасяване 
•Максимален годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, 

формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка до 2,6% годишно 
•Такса управление/комисионна – еднократно до 0,5% върху размера 

на заема   
•Лихвен процент при просрочие на главницата – образува се от 

сбора от годишния лихвен процент (основен лихвен процент на БНБ + 
надбавка до 2,6% годишно) плюс надбавка до 2% годишно 

•Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 



- без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита в периода 
на усвояване; 

- Без такси за предсрочно погасяване. 
• Неустойка при просрочие на лихва – без неустойка при просрочие 

на лихва 
•Допълнителни условия – сключването на договор с избраната 

кредитна институция не следва да се обвързва с обслужване на сметките на 
общината. 

2. Определя следните условия и ред за провеждане на процедура за 
избор на финансова или кредитна институция:  

2.1. Кметът на Община Варна изготвя обявление за избор на 
финансова или кредитна институция, което се публикува на интернет 
страницата на Община Варна.  

2.2. Обявлението трябва да съдържа най-малко следната 
информация:  

- Решението на Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския 
дълг;  

- Обект на финансирането;  
- размер и вид на финансирането;  
- Изисквания към кандидатите, техните оферти и документите за 

участие в процедурата;  
- Критерии за оценка на офертите;  
- срок на валидност на офертите;  
- място, срок и начин на подаване на офертите;  
- наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината 

и лице за контакт;  
2.3. Заедно с обявлението, кмета публикува на интернет страницата 

на общината заверен годишен баланс и отчет за изпълнението на 
общинския бюджет за 2017 г. и баланс и отчет за изпълнението на 
общинския бюджет към 30.09.2018 г.  

2.4. Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 10 
дни, считано от датата на публикуването на обявлението на интернет 
страницата на общината.  

2.5. Разяснения - всеки кандидат може писмено да поиска разяснения 
по обявлението за избор на финансова или кредитна институция до 3 
работни дни преди изтичане срока за подаване на офертата, като кметът на 
общината е длъжен да даде разясненията в срок до 3 работни дни от 
постъпване на искането и ги публикува на интернет страницата на Община 
Варна.  

2.6. След изтичане на срока за подаване на оферти, кметът на 
общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на 
подадените оферти.  



2.7. В състава на комисията се включват правоспособен юрист и 
икономист.  

2.8. Не може да бъде член на комисията лице, което:  
- има финансов интерес от поемането на общинския дълг;  
- е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в 

процедурата.  
2.9. Комисията разглежда подадените оферти и допуска до участие 

кандидатите, чиито документи отговарят на условията в обявата. При 
установяване на липсващ документ от минималните изисквания или 
липсваща информация, или несъответствия, комисията има право да 
изиска от участника допълнително документи и информация. Комисията 
разглежда допуснатите до участие оферти, оценява ги съгласно 
предварително обявените критерии и класира кандидатите. За оценяването 
и класирането на кандидатите комисията съставя протокол, който се 
утвърждава от кмета на общината. След утвърждаването на протокола, 
същият се изпраща на всички кандидати. Решенията на комисията се 
вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. 
Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва 
протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.  

2.10. Ако в процедурата е взел участие само един кандидат и 
неговата оферта отговаря на предварително обявените условия, същият се 
класира и с него се сключва договор за заем.  

2.11. Кметът на общината прекратява процедурата когато:  
2.11.1. Няма подадени оферти или нито една от подадените оферти 

не отговаря на изискванията в обявлението или на решението на 
Общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;  

2.11.2. Когато отпадне необходимостта от провеждане на процедура 
в резултат на съществена промяна в обстоятелствата.  

2.11.3. При невъзможност да се осигури финансиране за 
изпълнението на процедурата по причини, които не са били предвидени.     

2.12. Кметът на общината отправя покана до кандидата, предложил 
най-добра оферта за провеждане на преговори, с която го уведомява за 
датата и часа и мястото на провеждането им.  

2.13. Комисията провежда преговори за текстовете по договора с 
кандидата подал най-добра оферта. За проведените преговори и 
постигнатите договорености с кандидата се съставя протокол, който се 
подписва от кандидата и членовете на комисията и се утвърждава от кмета. 
Страните в преговорите съставят проектодоговор, съдържащ постигнатите 
договорености, които не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от 
предложените с офертата. Ако страните в преговорите не постигнат 
съгласие за сключване на договор, кметът на общината отправя покана до 
следващия класиран кандидат за провеждане на преговори.  



2.14. Кметът на общината сключва договор след уточняване на 
детайлите съгласно проведените преговори. Договорът се сключва в 
рамките на едномесечен срок от утвърждаване на протокола за 
проведените преговори.  

3. Възлага на кмета на Община Варна да проведе процедурата за 
избор на финансова или кредитна институция, която да осигури 
необходимото финансиране на проектите, да подпише договора за заем и 
договора за залог, както и да извърши всички останали необходими правни 
и фактически действия за изпълнение на решението. 

V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, чл. 4, т. 1, чл. 17, ал. 1, 
чл. 19а от Закона за общинския дълг, чл. 39 и чл. 43 от Наредба за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на бюджета на Община Варна и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД18023736ВН/11.12.2018 г., Общински съвет – 
Варна реши:  

1.Дава съгласие Община Варна да сключи договор за кредит с „Фонд 
за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по 
силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията 
на проект: „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 
„Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, 
община Варна“, финансиран по Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-
1.008 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и 
покрити лодкостоянки“, Сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски 
пристанища" на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 год. чрез 
Европейския фонд за морско дело и рибарство, при следните основни 
параметри: 

•Максимален размер на дълга – 2 665 946 лв. (два милиона 
шестстотин шестдесет и пет хиляди деветстотин четиридесет и шест лева); 

•Валута на дълга – лева  
•Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  
•Условия за погасяване:  
 - Срок на погасяване – до 24 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 
изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Административен договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG14MFOP001-1.008-0001-C01 и/или от собствени 
бюджетни средства. 



•Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 
максимална надбавка от 4.083%  

•Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

•Начин на обезпечение на кредита: 
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Варна по 

Административен договор за безвъзмездна помощ № BG14MFOP001-
1.008-0001-C01, сключен с Управляващия орган на съответната 
Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 
наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 
представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, по чл. 45, 
ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и 
бюджетните взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, 
букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова 
сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са 
обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на кмета на Община Варна да подготви 
искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора за кредит 
и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 
правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
 
 
 
 
 
1419-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и във връзка с писмо от д-р 
Йорданка Ненчева – Председател на Асоциация „Да съхраним жената“ с 
рег. № РД18023734ВН/11.12.2018 г., Общински съвет – Варна взема 
решение за  осигуряване на мостово финансиране в размер до 20 000 лв. 
(двадесет хиляди лева) от бюджета на Община Варна  на Асоциация „Да 
съхраним жената“, ЕИК 103194084 по проект № BG05М9OP001-2.005-
0062-С01 „Функциониране на иновативен интегриран обществен модел за 
„Сребърна социална борса“, приоритетна ос № 1 „Подобряване достъпа до 
заетост и качеството на работните места“ и приоритетна ос № 2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното им включване по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, до 
възстановяването им от  Управляващия орган.  

Общински съвет – Варна задължава Асоциация „Да съхраним 



жената“, след приключване на проекта, да предостави в Общински съвет – 
Варна подробен отчет за ползите, разходите и резултатите от изпълнените 
дейности по отношение на обхванатите по проекта лица. 

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.   

 
 
 
 
1420-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.17, ал. 1 и от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и по 
предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18023784ВН/11.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши: 

1. Дава съгласие във връзка с изпълнението на Инвестиционната 
програма на Община Варна, одобрена за реализация със Споразумение с 
рег.№ BG16RFOP001-1.040-0038-C01 по Приоритетна ос 1 на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., в рамките на процедура 
BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020 - Варна“, Приоритетна ос 1 на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Община Варна да 
осигури дофинансиране на проектите от Инвестиционен приоритет 
“Социална инфраструктура”, група дейности “Социална инфраструктура” 
в размер до 613 521.49 лв., както следва:  

1.1. Проект „Подобряване на социалната инфраструктура  в гр. 
Варна“, който включва два обекта - „Ремонт, обзавеждане и оборудване на 
Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица в гр. 
Варна“ и „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Кризисен център за деца в 
гр. Варна“ – дофинансиране в размер на до 549 121.49 лв. за покриване на 
недопустимите разходи; 

1.2. Проект „Изграждане на социални жилища за хора в 
неравностойно положение на територията на град Варна“ - 
дофинансиране в размер на до 64 400 лв. за покриване на недопустимите 
разходи. 

2. Общински съвет – Варна гарантира, че за проект „Подобряване на 
социалната инфраструктура в гр. Варна“ ще бъде осигурена неговата 
устойчивост и съответните институции – социалните услуги, които се 
предлагат в обектите на интервенция „Ремонт, обзавеждане и оборудване 
на Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица в 
гр. Варна“ и „Ремонт, оборудване и обзавеждане на Кризисен център за 
деца в гр. Варна“ няма да бъдат закривани в период не по-малък от 5 г. от 
крайното плащане към бенефициента – Община Варна.  



3. Общински съвет – Варна гарантира, че за проект „Изграждане на 
социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на 
град Варна“ ще бъде осигурена неговата устойчивост и съответните 
институции – социалните услуги, които се предлагат в обектите на 
интервенция няма да бъдат закривани в период не по-малък от 5 г. от 
крайното плащане към бенефициента – Община Варна.  

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуален кодекс 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда.   

 
 
 
 
 
1421-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД18023909ВН/13.12.2018 г.,  Общински съвет – 
Варна дава съгласие кметът на Община Варна да издаде в полза на 
Министерството на труда и социалната политика, Управляващ орган по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., 
Запис на заповед по образец за стойността на авансовото плащане, 
съгласно чл. 3.8.1 от Договора в размер на 199 991,56 лв. (сто деветдесет и 
девет хиляди и деветстотин деветдесет и един лв. и 0.56 ст.,) 
представляващи 20 % от стойността на предвидената за предоставяне 
безвъзмездна финансова помощ със срок на предявяване за плащане до 
датата на влизане в сила на решението за верификация на окончателното 
искане за плащане по Административен договор №: BG05M9OP001-2.008-
0004-С01 за изпълнение на  проект № BG05M9OP001-2.008-0004 „Център 
за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени 
увреждания“, процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с 
увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване 
на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014 – 2020, 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.   

 
 
 



1422-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД18013667ВН-037ВН/13.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна одобрява средства в размер до 92 000 (деветдесет и две 
хиляди) лева за финансиране от бюджета на Община Варна на разходи за 
възнаграждения и осигуровки на членовете на екипа за организация и 
управление на проект №BG14MFOP001-1.008-0001 „Модернизация и 
реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност 
„Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“, финансиран с 
Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН 
BG14MFOP001-1.008-0001-C01 по Програма за морско дело и рибарство 
2014-2020 г. за периода на изпълнение (24 месеца) до окончателното 
приключване и отчитане на дейностите по проекта.  

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.   

 
 
 
 
 
1423-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД18013667ВН-038ВН/13.12.2018 г.,  Общински 
съвет – Варна упълномощава кмета на Община Варна, в качеството си на 
бенефициент по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 да 
подпише единична, неотменима, писмена банкова гаранция в полза на 
Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция (Министерство на 
земеделието по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020), в размер 
до 3 518 920,04 лв., представляваща  110% от стойността на заявеното 
искане за авансово плащане съгласно условията на Административен 
договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG14MFOP001-
1.008-0001-C01 за проект № BG14MFOP001-1.008-0001 „Модернизация и 
реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност 
„Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

1. Общински съвет – Варна дава съгласие кмета на Община Варна да 
възложи на Българска академия на науките осъществяване на авторски 
надзор на обект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 
„Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община 
Варна” до окончателното приключване на дейностите по проекта. 



2. На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за устройството на 
черноморското крайбрежие, Общински съвет – Варна дава разрешение за 
извършване на строително-монтажни дейности в рамките на обект 
„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, 
местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“ и в периода 
от  15 май до 1 октомври 2019 г. 

 
 
 
 
 

1424-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД18023910ВН/13.12.2018 г., Общински съвет – 
Варна:  

1. Гарантира, че за проект „Модернизация на културна 
инфраструктура в град Варна – Народно читалище „Петко Рачев 
Славейков 1928“ ще бъде осигурена неговата устойчивост и съответната 
културна институция Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1928“, 
няма да бъде закривана в период не по-малък от 5 г. от крайното плащане 
към бенефициента – Община Варна.  

2. Одобрява Община Варна да осигури дофинансиране по проект 
„Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - Народно 
читалище „Петко Рачев Славейков 1928“, от Инвестиционен приоритет 
„Социална инфраструктура”, група дейности „Културна инфраструктура”, 
в рамките на процедура BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Варна“, 
Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 
в размер до 53 200 лв.  

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.   

 
 
 
 
1425-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл. 56 от Закона за общинския 
дълг и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18023907ВН/13.12.2018 г., и във връзка със свое решение № 1034-2(23)/ 
21.12.2017 г., Общински съвет – Варна: 



1. Дава съгласие за частична промяна на предназначението на 
заема, поет дълг с решение № 1034-2(23)/21.12.2017 г. по сключен договор 
за заем с №Д18000408ВН/19.03.2018 г. със Синдикат „Уникредит Булбанк 
АД – Централна кооперативна банка АД“ посредством пренасочване на 
средства от икономии към финансиране на проекти, които са фактически 
свързани с проектите „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от 
ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ по плана на район Приморски, район Одесос и 
район Младост, гр. Варна“ и „Пробив на бул. „Сливница" от о.т. 49 до о.т. 
65, от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Ат. Москов“, по плана на оп. 3, район 
Вл. Варненчик, гр. Варна“, а именно за финансиране на: проект за 
изграждане на пътна автомобилна рампа на АМ „Хемус“ - качване от бул. 
„Ат. Москов“, от о.т.1100 до о.т.1105, по плана на ПЗ „Метро“, р-н „Вл. 
Варненчик“, в т.ч. разходи за отчуждителни процедури (обезщетения); 
проекти за рехабилитация/основен ремонт/реконструкция на улици 
(довеждащи и отвеждащи пътни връзки с бул. „Васил Левски“ и бул. 
„Сливница“), в т.ч. изграждане на велоалеи и проекти за изграждане на 
паркинги, прилежащи към свързващите улици и към булевардите „Васил 
Левски“ и „Сливница“.      

2. Възлага на кмета на Община Варна да сключи анекс към договор с 
№Д18000408ВН/19.03.18 г. подписан със Синдикат „Уникредит Булбанк 
АД – Централна кооперативна банка АД“ за правилното и законосъобразно 
изпълнение на решението по т. 1. 

 
 
 
 
1426-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1 , т. 3, чл. 221, т.7 
от Търговския закон, и чл. 5 и чл. 6 от Наредба за реда за упражняване на 
правата на собственост върху частта на община Варна от капитала на 
търговските дружества и по предложение от кмета на Община Варна с рег. 
№ РД18023908ВН/13.12.2018 г., Общински съвет – Варна определя 
дивидент за 2018 г. (дължим от печалбите за 2017 г.) на търговските 
дружества и акционерните дружества със 100% общинско участие в 
капитала, както следва: 

№ ТД печалба 
/х.лв./ 

дължим дивидент 
(преди облагане с 

данък)  
/лв./ 

1 „Пазари“ ЕАД 101 50 500 
2 „Обреди“ ЕООД 104 52 000 

  Общо 205 102 500 



Дивидентът да бъде преведен до в срок до 31.12.2018 г. след 
приспадане на дължимия данък при източника. 

 
 
1427-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и във връзка с взети решения 
от Протокол № 09/30.09.2015 г., Протокол № 21/07.04.2017 г. и Протокол 
№ 24/15.03.2018 г. на Общото събрание на Регионалното сдружение за 
управление на отпадъците – регион Варна и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД18023463ВН-001ВН/13.12.2018 г., дава съгласие 
Община Варна да отпусне финансови средства на община Аксаково в 
размер на  17 871,89 лв. (седемнадесет хиляди осемстотин седемдесет и 
един лева и осемдесет и девет ст.) за покриване на разходи по взетите 
решения.  

 
 
 
 
1428-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2 във връзка с чл. 17, 

ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18023737ВН/11.12.2018 г., Общински съвет – Варна приема План-
сметка за дейност „Чистота“ за 2019 г., съгласно приложение към 
настоящото решение. 
 
 
 
 

1429-2. 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. № 
ОС18000716ВН/18.12.2018 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 154 975.17 лв. (сто петдесет и 
четири хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и седемнадесет стотинки) 
за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане за 2019 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. 8 от Приложение № 9 към 
подписания Административен договор № МДР-ИП-01-75/10.07.2018 год. 
следва да бъде изготвен и одобрен годишен бюджет за следващата 
календарна година в срок най-късно до 20.12.2018 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 

№ 36 
от заседание, проведено на 19.12.2018 г. 

по точка  трета 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: 

1430-3. 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. № ЗК18002945ВН/20.11.2018 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.  

 
1431-3. 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. № ЗК18002945ВН/20.11.2018 г., Общински съвет – Варна не 
отпуска финансови средства за лечение на лицата, посочени в приложение 
към настоящото решение. 

 
       
 

1432-3. 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. № ЗК18002946ВН/20.11.2018 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 
№ 36 

от заседание, проведено на 19.12.2018 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

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

(1) – разрешаване изработването на Подробен устройствен план - 
Парцеларен план за обект: „Довеждащ канализационен колектор от с. 
Каменар, Община Варна“. 

(2) – одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване за урегулиран поземлен имот ІІ-89 „за жилищни сгради“, кв. 
37, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община Варна 

(3) – одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване за УПИ ІХ-11 „за хотел, жилища и трафопост“ и УПИ Х-11 
„за болница“, кв. 11 по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, община 
Варна. 

 
  Докл.: Димитър Карбов – Председател на „АСУОРТОНМ“ 

        
 

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1433-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124а, ал. 
1, ал. 5 и ал. 7, както и чл. 125, ал. 1 от Закона за устройство на 
територията и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
АУ003593ВН-008ВН/30.10.2018 г., Общински съвет – Варна разрешава: 

1. Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за 
обект: „Довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, Община 
Варна“. 

2. Одобрява представеното задание изработено по правилата на чл. 
125 от Закона за устройство на територията. 

 
 
 



1434-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал. 1 , във връзка с чл. 
150, ал. 3 от Закона за устройство на територията, Заповед № 
312/13.08.2018 г. на Главен архитект на Община Варна за изработване на 
проект за изменение на ПУП - ПРЗ на основание чл. 135, ал. 3, чл. 150, ал. 
1 и ал. 2, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на 
територията, представена скица по чл. 135, ал. 2 от Закона за устройство на 
територията, като се имат предвид решение по т. 5 от Протокол № 
44/04.12.2018 г. на ЕСУТ при Община Варна, административна преписка с 
рег. № АУ117759ВН/30.11.2018 г. и по доклад от кмета на Община Варна с 
рег. № АУ117759ВН-001ВН/13.12.2018 г., Общински съвет – Варна 
одобрява Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за 
урегулиран поземлен имот ІІ-89 „за жилищни сгради“, кв. 37, 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 
Министерството 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. 

 
 
 
 
1435-4. 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 № 306/26.07.2018 г. на Главен 
архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение на ПУП 
- ПРЗ на основание чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона 
за устройство на територията, представена скица по чл. 135, ал. 2 от 
Закона за устройство на територията, като се имат предвид решение по т. 5 
от Протокол № 33/18.09.2018 г. на ЕСУТ при Община Варна, 
административна преписка с peг. № АУ077608ВН/06.08.2018 г. и по 
доклад от кмета на Община Варна с рег. № РД18023446ВН/12.12.2018 г., 
Общински съвет – Варна одобрява Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот IX-11 „за хотел, 
жилища и трафопост“ и урегулиран поземлен имот Х-11 „за болница“, кв. 
11, по плана на кк „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, представляващ 
изменение на ПУП, одобрен със Заповед № РД-02-15-90/12.10.2017 г. на 
Министерството 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. 

 
 

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 
№ 36 

от заседание, проведено на 19.12.2018 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 участието на Община Варна в 
инициативата „WiFi4EU – безплатен безжичен интернет за европейците“. 
 

Докл.: Николай Георгиев – Председател на ПК „ЕВМС“ 
          
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1436-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
Иван Портних – кмет на Община Варна с рег. № 
РД18024105ВН_001ВН/17.12.2018 г., Общински съвет – Варна: 

- Дава съгласие и одобрява участието на Община Варна в 
инициативата „WiFi4EU – безплатен безжичен интернет за 
европейците“; 

- Община Варна ще поддържа мрежата по проект WIFI4EU напълно 
активна за период от 3 години, считано от датата на получаване на 
уведомлението за потвърждение от Изпълнителна агенция за иновации и 
мрежи за извършено окончателно плащане; 

На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Варна допуска 
предварително изпълнение на решението, поради защита на важни 
обществени интереси, а именно – кратките срокове за представяне на 
документите пред Европейската комисия за сключване на Споразумение за 
предоставяне на финансиране и риска от загуба на финансов ресурс за 
изпълнението на проекта. 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

от заседание, проведено на 19.12.2018 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
 

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

(1) – присъждане на Годишни поименни награди на Община Варна за 
студенти от Варненските висши учебни заведения за постигнати високи 
резултати. 

    Докл.: Антоанета Цветкова – общински съветник 
     
      
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1437-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, във връзка с чл. 17, 
ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 2.7 от Статута за определяне на годишни поименни 
награди на Община Варна за студенти от Варненските висши учебни 
заведения за постигнати високи резултати,  Общински съвет – Варна 
присъжда Годишни поименни награди на Община Варна за студенти от 
Варненските висши учебни заведения за постигнати високи резултати 
за 2018 г., както следва: 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ 
 
Михаил Емилов Димитров  – студент 4 курс, специалност 

„Финанси“ в Икономически университет - Варна.  
Първо място на Втора международна олимпиада по финансова и 

актюерна математика за студенти и граждани – месец декември 2017 г.; 
Бронзов медал група „В“ от Национална студентска олимпиада по 

математика – Юндола – месец май 2018 г.;  
Първо място в университетска олимпиада по математика – месец 

декември 2017 г., гр. Варна; 



Участвал е в Международен конкурс за есе „Моят принос за 
реализация на целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г.“ – месец 
декември 2017 г. 

 
ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 
 
Вероника Романовна Ревенко – студентка 4 курс, специалност 

„Международен бизнес мениджмънт“ във ВСУ „Черноризец Храбър“.  
Първо място от младежки форум „Моята инициатива в 

образованието“ – месец май 2018 г.; 
Сертификат за участие в VII Международен фестивал за студенти, 

изучаващи руски език – месец септември 2018 г.; 
Десето юбилейно квалификационно училище „Съвременни 

педагогически технологии в чуждоезиковото обучение“ – месец август 
2018 г.;  

Международен научно-практически семинар за преводачи – месец 
ноември 2017 г., гр. Пловдив. 

 
СОЦИАЛНИ СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ 
 
Ралица Иванова Друмева – студентка 6 курс, специалност „Право“ 

във ВСУ „Черноризец Храбър“.  
Номинирана за националния приз „Студент на годината“ 2017 г. в 

категория „Правни науки“ – месец октомври 2018 г., гр. София; 
Сертификат за участие в научно-приложна конференция на тема 

„МВР 2030: предизвикателствата пред политиките за сигурност“ с доклад 
на тема „Новости в законодателната политика на Република България за 
противодействие на тероризма.  

Сертификат за участие в научен форум 140 години от Сан Стефано и 
Берлин – история и съвременност с доклад на тема „Санстефанският мирен 
договор – ден първи от българската държавност“ – месец април 2018 г.; 

Проведен стаж в Министерството на външните работи, дирекция 
„Права на човека“ – месец февруари – март 2018 г. 

 
Андреана Свиленова Иванова  – студентка 3 курс, специалност 

„Мениджмънт във водния транспорт“  във Висше военноморско училище 
„Н. Й. Вапцаров“.  

Първо място във Факултетна научна сесия за студенти и курсанти с 
доклад на тема „Гробища за кораби“ – месец декември 2017 г.;  

Второ място в Международна научна сесия за курсанти и студенти с 
доклад на тема „Аралско море-морето от пясък – едно от най-тежките 
екологични действия на планетата“ – месец октомври 2017 г.;  



Сертификат за участие в Годишна асамблея на Международна 
асоциация на морските университети – месец октомври 2017 г. 

  
ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  
 
Соня Сергеева Лазарова - студентка 3 курс, специалност  

„Софтуерни и интернет технологии“  в Технически университет – Варна.  
Златен медал група „Б“ от Национална студентска олимпиада по 

компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“ – месец октомври 
2018 г., кк „Пампорово“.  

Сребърен медал група „В“ от Национална студентска олимпиада по 
математика – Юндола – месец май 2018 г.  

 
ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
 
Александър Росенов Георгиев - студент 3 курс, специалност  

„Софтуерни и интернет технологии“  в Технически университет – Варна. 
Първо място в състезателни задачи с релационни бази данни от 

Трето национално състезание по извличане на данни за ученици и 
студенти – месец октомври 2017 г.;  

Бронзов медал от VI-та Национална студентска олимпиада по 
компютърна математика „Академик Стефан Додунеков“.  

Първо място в Студентска научна сесия за изнесен доклад на тема 
„Откриване, класификация и сегментация на рак на кожата“ – месец април 
2018 г. 

 
Илиян Павлинов Стоянов – студент 5 курс, специалност 

„Организация  и управление  на военните формирования на тактическо 
ниво“ във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.  

Сертификат от Международна научна сесия за курсанти и студенти с 
доклад на тема „Психология на личността. Теория на Ерих Фром“ – месец 
октомври 2017 г.; 

Сертификат от Международна студентско-курсантска научна сесия 
2018 с доклад на тема „Съвременен облик на въоръжените сили на 
Република България“ – месец април 2018 г.;   

Златни медали в състезание „Спартакиада по морски спортове на 
ВМС“ в категории „Теглене на въже“, „Гребане“ и за комплексно 
класиране. 

Сребърен медал по плуване за мъже в ХIX „Варненска студентска 
универсиада“ – месец ноември 2017 г.   

 
АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА 
Няма номинации. 



ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ 
 
Мирослав Стойков Стойков - студент 6 курс, специалност 

„Дентална медицина“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев 
Стоянов” – Варна. 

Сертификат за участие в Седма научна сесия на Медицински колеж 
Варна с научен доклад на тема „Взаимовръзки между оралния статус и 
общото здравословно състояние на детския организъм – обзор“ – месец 
октомври 2018 г.;  

Сертификат за участие и организиране на Шестия интернационален 
симпозиум за млади учени в биомедицината – месец април 2018 г., гр. 
Варна; 

Сертификат за участие в Трети национален конгрес по Орална и 
Лицево – челюстна хирургия – месец април 2018 г., кк „Златни пясъци“, гр. 
Варна; 

Организатор на Информационно-профилактична кампания „Здрави 
детски зъбки“ (пролетно издание) – месец април 2018 г.; 

Организатор на Информационно-профилактична кампания „Погрижи 
се за венците си“ (пролетно издание) – месец март 2018 г. 

 
ИЗКУСТВА 
 
Кристина Валентинова Христова – студентка 4 курс, специалност 

„Хореография – Съвременен танцов театър“ във ВСУ „Черноризец 
Храбър“. 

Сертификат за участие в Международен фестивал за младежи и 
студенти в гр. Сочи – месец октомври 2017 г.;  

Първо място в категория „Поп, джаз и рок пеене“ в Международен 
младежки фестивал „Славянски звън“ – месец май 2018 г.;  

Първо място на VII Международен фестивал за детско младежко 
медийно изкуство, песенен конкурс – „Киното – моя любов, моя песен“  

 
СИГУРНОСТ И ОТБРАНА 
 
Петър Стефков Генов – студент 5 курс, специалност „Организация  

и управление  на военните формирования на тактическо ниво“  във Висше 
военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.  

Носител на наградата „Студент на годината“ 2017 г. в направление 
„Сигурност и отбрана“.  

Първо място в Научна конференция в секция „Електронно 
инженерство“, месец април 2018 г.; 

Второ място в Студентска научна сесия за изнесен доклад на тема 
„Изследване на характеристиката на насоченост на хидроакустична антена 



в хидроакустичен басейн чрез импулсен метод за измерване“ – месец 
април 2018 г.   

Грамота от Министъра на отбраната за първенец на годината в 
категория „Сигурност и отбрана“ – месец декември 2017 г. 

Първо място в категориите по ветроходство, гребане и хвърляне на 
хвъргало в състезание „Спартакиада по морски спортове на ВМС“. 

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. 

 

 
 

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 
№ 36 

от заседание, проведено на 19.12.2018 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

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

(1) – изменения и допълнения в Правилника за работа на фонд 
„Култура“ на Община Варна. 

(2) – именуване на улица, находяща се в со „Манастирски рид, 
Бялата чешма и Дъбравата“, район „Приморски, гр. Варна. 

(3) – преименуване на улица, находяща се в гр. Варна. 
(4) – преименуване на улица, находяща се в район „Младост“, гр. 

Варна.  
 

Докл.: Лидия Маринова – общински съветник 
      
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1438-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36 от Закона за закрила и 
развитие на културата, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Правилника за работа 
на фонд „Култура” на община Варна и по предложение на ПК „Култура и 
духовно развитие“, Общински съвет – Варна изменя и допълва 
Правилника за работа на фонд „Култура” на община Варна, както 
следва: 

1. Раздел III „Условия и ред за финансиране на фестивали, конкурси 
и проекти в сферата на културата от фонд „Култура“ 

- Допълва се нова ал. 5 към чл. 14: 
Чл. 14(5) При писмен отказ от одобреното финансиране от страна на 

организации подали проекти във фонд „Култура“, Експертния съвет има 
право поетапно да разпредели неусвоените средства съгласно чл. 25, чл. 26 
и чл. 27 от Правилника. 

Изменя се чл. 17, ал. 1, т. 4, като се добавя се текста: „и към 
държавата“, и след изменението същия придобива следния вид: 



“чл. 17, ал. 1, т. 4. имат финансови задължения към Община 
Варна и към държавата“. 

 - изменя се чл. 17, ал. 3: 
като текста:  „чл. 17, ал. 3 Липсата на обстоятелства, съгласно 

изискванията чл. 17, ал. 1, т. 1-4 се декларират от кандидата при подаване 
на проектното предложение. Само кандидати, чиито предложения са 
одобрени за финансиране, са длъжни да предоставят надлежните 
документи за липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-4 в 7-дневен 
срок след публикуване на решението на Експертния съвет на интернет-
страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”. Ако в указания 
срок, кандидатът не предостави изисканите документи или не докаже 
липсата на обстоятелства по член 17, ал. 1, т. 1-4 одобреното проектно 
предложение отпада от класирането“. 

 придобива следния вид: „чл. 17, ал. 3 Липсата на обстоятелства, 
съгласно изискванията чл. 17, ал. 1, т. 1-4 се декларират от кандидата при 
подаване на проектното предложение. Само кандидати, чиито 
предложения са одобрени за финансиране, са длъжни да предоставят 
надлежните документи за липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-3 в 
7-дневен срок след публикуване на решението на Експертния съвет на 
интернет-страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”. Ако в 
указания срок, кандидатът не предостави изисканите документи или не 
докаже липсата на обстоятелства по член 17, ал. 1, т. 1-3 одобреното 
проектно предложение отпада от класирането“. 

- изменя се чл.17 ал. 4:  
като текста:  „чл. 17, ал. 4 Липсата на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, 

т. 5-8 се проверява на ниво оценка на допустимостта от Комисията по 
допустимостта“. 

придобива следния вид: „чл. 17, ал. 4 Липсата на обстоятелства по 
чл. 17, ал. 1, т. 4-8 се проверява на ниво оценка на допустимостта от 
Комисията по допустимостта“. 

- Допълва се нова т. 16 към чл. 18: 
 „чл. 18, т. 16. Разходи договорени и осъществявани като външни 

услуги от представляващият организацията със себе си, със съпруга/та си и 
с роднините си по права линия и с юридически лица, в чиито органи за 
управление или собственици са такива лица“. 

 
2. Раздел ІV.  Ред за кандидатстване по фонд „Култура“ на 

община Варна се изменя чл. 21, ал.2:  
като текста:  „чл. 21, ал. 2 Документите за кандидатстване се 

подават в рамките на обявените срокове за всяко направление приоритетно 
по електронен път или в деловодството на Община Варна, в един 
екземпляр на хартиен носител, подвързани в папка и в един екземпляр на 
електронен носител (CD/Flash Drive)“. 



 придобива следния вид: „чл. 21, ал. 2 Документите за 
кандидатстване се подават в рамките на обявените срокове за всяко 
направление по електронен път в Електронната система на Фонд 
„Култура”. 

 
  3. Раздел V. „Ред за разглеждане и оценяване на кандидатите“ се 

изменя чл. 25, ал. 4:  
като текста:  „чл. 25, ал. 4 Кандидатите, чиито проектни 

предложения са включени от Експертния съвет за финансиране следва в 
седемдневен срок от публикуването на решението на Експертния съвет на 
интернет страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”, да 
предоставят документи за липса на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-4 по 
процедурата по чл. 21, ал. 2“. 

придобива следния вид: „чл. 25, ал. 4 Кандидатите, чиито проектни 
предложения са включени от Експертния съвет за финансиране следва в 
седемдневен срок от публикуването на решението на Експертния съвет на 
интернет страницата на Дирекция „Култура и духовно развитие”, да 
предоставят документи за липса на обстоятелства по чл. 17, ал. 1, т. 1-3 по 
процедурата по чл. 21, ал. 2“. 

 
4. Раздел VІІІ.  Преходни и заключителни разпоредби се изменя § 

2:   
като текста:  „§ 2. Неразделна част от настоящият Правилник за 

работа на фонд „Култура” са Насоките за кандидатстване“. 
придобива следния вид: „§ 2. Неразделна част от настоящият 

Правилник за работа на фонд „Култура” на община Варна са Насоките за 
кандидатстване по направленията на общински фонд „Култура“ 2019 г., 
както и Правила за отчитане и одобрение на разходите за проекти, 
финансирани от фонд „Култура“. 

След изменението Правилника за работа на фонд „Култура“ на 
Община Варна придобива следния вид, 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. 

 
 
 
 
1439-7. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 и  ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 18, ал. 2, т. 3 
и чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата,  Общински съвет – 



Варна приема Насоки за кандидатстване по направленията на 
общински фонд „Култура“ 2019 г., съставляващо неразделна част от 
Правилника за работа на фонд „Култура“ на община Варна, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда. 

 
 
 
 
1440-7. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6, т. 12, т. 23 и  ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 18, ал. 2, т. 3 
и чл. 36 от Закона за закрила и развитие на културата,  Общински съвет – 
Варна приема Правила за отчитане и одобрение на разходите за 
проекти, финансирани от фонд „Култура“, съставляващо неразделна 
част от Правилника за работа на фонд „Култура“ на Община Варна, 
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.   

 
 
 
1441-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Петя 
Проданова – кмет н район „Приморски“ с рег. № ОС16000625ВН-001ВН-
003ВН/21.05.2018 г.,  Общински съвет – Варна именува улица от о.т. 850, 
851, 852, 853, 854, 980, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 985, 986, 987, 988, 989, 
990, 991, 992, 993, 994, 1153, 1154 до о.т. 995 находяща се в со 
„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, гр. Варна, район 
„Приморски“ с наименованието „Веселина Цанкова“.  

 
 
1442-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с докладна записка 
от Петя Проданова – кмет н район „Приморски“ с рег. № РД18018358ПР-
001ВН/20.09.2018 г., Общински съвет – Варна преименува гранична улица 
находяща се в гр. Варна, между со „Пчелина“, район „Младост“ и жк 
„Изгрев“, район „Приморски“  от о.т. 25, 26, 33, 78, 77, 136, 137, 138, 140, 



141, 142, 143, 144, 145, 146, 135, 147, 148, 149, 150, 151, 578, 575, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 
2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 163, 2543, 2542, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 2129, 171, 172, 173, 174 до о.т. 175 от ул. „Азалия“ в ул. „Прилеп“. 

 
 
 
 
1443-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от Христо 
Христов – кмет на район „Младост“ с рег. № АУ048554МЛ-
005ВН/12.06.2018 г.,  Общински съвет – Варна преименува улица  
находяща се в гр. Варна, район „Младост“ от ул. „Иван Панайотов Церов“ 
в ул. „Васил Чекаларов“. 

 
 

 
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 
№ 36 

от заседание, проведено на 19.12.2018 г. 
по точка осма 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 
имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.5147. 

(2) – 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 
имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.5503. 

(3) – 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 
имот, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“, ПИ 10135.5403.925. 

(4) – 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 
имот, находящ се в гр. Варна, со „Кочмар“, ПИ 10135.3523.158. 

(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 прекратяване на съсобственост върху 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ № 40. 

(6) – 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 
имот, находящ се в гр. Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма и 
Дъбравата“, ПИ 10135.2517.1233. 

(7) – 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 
имот, находящ се в с. Тополи, ул. „Д-р Атанас Липов“ № 33. 



(8) – 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 
имот, находящ се в с. Тополи, ул. „Акация“ № 4. 

(9) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
прекратяване на съсобственост върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Черешово топче“ № 24. 

(10) – 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 имот, находящ се в гр. Варна, со „Ракитника“, ПИ 
10135.5426.2325. 

(11) – 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 имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 145. 

(12) – 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 
и продажба на имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Свети Йоан Кръстител“ 
№ 12. 

(13) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване 
на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Моряшка“ № 8, на собственика на законно построена върху него 
сграда. 

(14) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване 
на пазарна оценка във връзка с продажба на имот, находящ се в гр. Варна, 
кв. „Галата“, ул. „Боровец“ № 52, на собственика на законно построена 
върху него сграда. 

(15) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване 
на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, находящ се в 
гр. Варна, жк „Младост“, ПИ 10135.3512.212, на собственика на законно 
построена върху него сграда. 

(16) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване 
на пазарна оценка във връзка с продажба на недвижим имот – общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Любов“ № 17, на собственика на 
законно построена върху него сграда. 

(17) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 



„Ропотамо“ № 19, на собственика на законно построена върху него 
сграда. 

(18) – одобряване на пазарна оценка във връзка с продажба на 
недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Хаджи Димитър“ № 36, на собственика на законно построена върху него 
сграда. 

(19) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване 
на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район Аспарухово, 
ул. „Чонгора“ № 6. 

(20) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване 
на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район Аспарухово, 
ул. „Чонгора“ № 8. 

(21) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване 
на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Балатон“ № 
22. 

(22) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване 
на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район 
„Приморски“, ул. „Прилеп“, ПИ 10135.2553.1934. 

(23) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване 
на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Ментеше“, 
ПИ 10135.4501.1443. 

(24) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване 
на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
за продажба на недвижим имот, находящ се в Община Варна, с. Каменар, 
кв. 28, УПИ III. 

(25) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване 
на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Доктор Ал. 
Недялков“, ПИ 10135.2554.128. 

(26) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване 



на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Варна, со „Манастирски 
рид, Бялата чешма и Дъбравата“, ПИ 10135.2517.4740. 

(27) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, одобряване 
на пазарна оценка и вземане на решение за провеждане на публичен търг 
за продажба на недвижим имот, находящ се в Община Варна, с. Тополи, 
ул. „Кестен“, ПИ 72709.501.802. 

(28) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в град Варна, Промишлена зона „Метро“, местност „Узун Давлам“, ПИ 
10135.4507.344. 

(29) – одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в град Варна, ул. „Найчо Цанов“ № 63. 

(30) – относно одобряване на пазарна оценка и вземане на решение за 
провеждане на публичен търг за продажба на недвижим имот, находящ се 
в Община Варна, с. Каменар, кв. 28, УПИ IV. 

(31) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“ и даване на 
съгласие за провеждане на процедура по придобиване в собственост от 
Община Варна на имот - държавна собственост, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Върба“ № 24. 

(32) – провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на временни павилиони, находящи се в жк „Младост“ II мр., 
търговски комплекс „Орехчето“. 

(33) – допълване на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.“; одобряване на 
пазарна оценка във връзка с учредяване  право на строеж върху имот, 
находящ се в гр. Варна, жк „Младост“, ПИ 10135.3512.89. 

(34) – изменение на  „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.“ и 
предоставяне безвъзмездно за управление имот, находящ в гр. Варна, ул. 
„Барутен погреб“ бл. 6, ет. 1 в полза на Детска градина № 2 
„Щастливо детство“. 

(35) – изменение на "„Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“ и учредяване 
безвъзмездно  право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Гургулят“ № 7 в полза на Фондация „Владиславово“. 

(36) – възлагане на кмета на Община Варна да издаде разрешително 
за ползване на воден обект публична общинска собственост – дере 
„Ментеше“ в участъка на пресичане от уличните водопровод и 



канализация в ПИ с идентификатор 10135.4018.6, район „Владислав 
Варненчик“, гр. Варна. 

(37) – вземане на решение за увеличаване  на капитала на ДКЦ 
„Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД и промяна на Устава 
на дружеството. 

(38) – вземане на решение за увеличаване капитала на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД  и промяна 
на Устава на дружеството. 

(39) – даване на съгласие за бракуване на ДМА, собственост на 
„Обреди“ ЕООД. 

(40) – допълване  на решение № 1357-4-1(35)05.10.2018 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(41) – поправка на очевидна фактическа грешка в  решения № 1358-
4(35)/05.10.2018 г. и №1358-4-2-1(35)/05.10.2018 г. на Общински съвет – 
Варна. 

(42) – промяна на седалището и адреса на управление на 
„Ученическо и столово хранене“ ЕАД  - Варна. 

(43) – вземане на решение за увеличаване на капитала на 
„Стадион Спартак“ ЕАД и промени в Устава на дружеството. 

(44) – изменение на решение № 1379-4(35)/05.10.2018 г. на 
Общински съвет – Варна. 

(45) – изменение на  „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.“ и 
предоставяне безвъзмездно за управление имоти в които са 
разположени спортни площадки, находящ в гр. Варна, район „Аспарухово“ 
в полза на ОП „Спорт – Варна“. 

(46) – 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 имот, находящ се в гр. Варна, Южна промишлена зона, ПИ 
10135.5501.395. 

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

        
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1444-8. 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. № РД18023405ВН/05.12.2018 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: 80 (осемдесет) кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.5147 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.пет хиляди сто 
четиридесет и седем), находящ се в гр. Варна, со „Боровец – юг“, целият с 
площ от 784 (седемстотин осемдесет и четири) кв.м, Акт за общинска 
собственост № 9860/30.05.2018 г. 

1444-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18023405ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява пазарната 
оценка, изготвена във връзка с прекратяване на съсобственост, чрез 
продажба на частта на община Варна, представляваща 80 (осемдесет) кв.м 
идеални части от новообразуван поземлен имот с идентификатор 
10135.5403.5147 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
и три.пет хиляди сто четиридесет и седем), целият с площ от 784 
(седемстотин осемдесет и четири) кв. м, идентичен с УПИ IX-1110, кв.2 по 
плана на со „Боровец-юг“ в размер на 2 690 (две хиляди шестстотин и 
деветдесет) лева без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м в 
размер на 34 (тридесет и четири) лева, без включен ДДС. 

1444-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18023405ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от 
една страна и от друга страна Георги Ивайлов Иванов чрез продажба на 
имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Боровец 
– юг“, представляващ 80 (осемдесет) кв.м идеални части от поземлен имот 
с идентификатор 10135.5403.5147 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три.пет хиляди сто четиридесет и седем), целият с 
площ от 784 (седемстотин осемдесет и четири) кв. м, при граници: ПИ 
10135.5403.1111, ПИ 10135.5403.1105, ПИ 10135.5403.1106, ПИ 
10135.5403.1109, ПИ 10135.5403.1104, ПИ10135.5403.9500 на 
съсобственика Георги Ивайлов Иванов, по одобрената по-горе пазарна 
оценка. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
9860/30.05.2018 г. 

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



1445-8. 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. № АУ050461ВН-010ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2018г.”, както следва: към раздел ІХ. 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от ЗОС и 
НРПУРОИ – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване 
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя следния текст: 

 
Данни за имота Площ - кв.м АОС № 

гр. Варна,  
со „Боровец-юг“, 
ПИ 10135.5403.5503 

16/723 кв.м ид.ч. 9936/05.07.2018г.    

1445-8-1. 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. № АУ050461ВН-010ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 16/723 кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.5503 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.пет хиляди 
петстотин и три), 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. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чрез продажба на частта на Община Варна, в 
размер на 1 150 (хиляда сто и петдесет) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м в размер на 71,88 (седемдесет и един лева 
осемдесет и осем стотинки), без включен ДДС. 

1445-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г.“ 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ050461ВН-
010ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Калоян Димитров Иванов, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, со „Боровец-юг“, представляващ 16 



кв.м идеални от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.5503 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и три.пет хиляди 
петстотин и три), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 
район „Аспарухово“, целият с площ от 723 (седемстотин двадесет и три) 
кв.м, при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 
10135.5401.5, 10135.5403.964, 10135.5403.5069, 10135.5403.966, по 
одобрената по – горе пазарна оценка 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9936/05.07.2018г. 

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

 
 
 
 
1446-8. 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. № АУ065714ВН-020ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишната 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 9 (девет) 
кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5403.925 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин и 
три.деветстотин двадесет и пет) , находящ се в гр. Варна, со „Боровец – 
юг“, целият с площ от 609 (шестстотин и девет) кв.м, Акт за общинска 
собственост № 9719/22.12.2018 г. 

1446-8-1. 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. № АУ065714ВН-020ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 9 (девет) кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.5403.925 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди четиристотин и три.деветстотин двадесет и пет), целият с площ от 
609 (шестстотин и девет) кв. м, находящ се в гр. Варна, со „Боровец-юг“ в 
размер на 410 (четиристотин и десет) лева,без включен ДДС при пазарна 
стойност на 1 кв.м в размер на 45,55 лв. (четиридесет и пет лева и петдесет 
и пет стотинки), без включен ДДС. 



1446-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № АУ065714ВН-020ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от 
една страна и от друга страна Борислав Тошков Борисов чрез продажба на 
имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Боровец – 
юг“, представляващ 9 (девет) кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.5403.925 (десет хиляди сто тридесет и пет . пет 
хиляди четиристотин и три.деветстотин двадесет и пет) целият с площ от  
609 (шестстотин и девет) кв. м, при граници: ПИ 10135.5403.3114, ПИ 
10135.5403.9537, ПИ 10135.5403.956, на съсобственика Борислав Тошков 
Борисов, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
9860/30.05.2018 г. 

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

 
 
 
 
 
1447-8. 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. № РД18023404ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018г.”, както следва: към раздел ІХ. „Недвижими имоти 
- частна общинска собственост, за които в Община Варна ще се проведе 
процедура по прекратяване на съсобственост с държавата, физически и 
юридически лица по реда на чл. 36 от 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 „Кочмар“ 
ПИ 10135.3523.158 

2/748 кв.м 
ид.ч. 9921/05.07.2018 г. 

1447-8-1. 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. № РД18023404ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на недвижими 
имоти, с която е определена пазарната стойност, на 2/748 кв.м идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.3523.158 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и три.сто петдесет и осем), 
находящ се в гр.Варна, со „Кочмар“, в размер на 142 (сто четиридесет и 
два) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м в размер на 71 
(седемдесет и един) лева, без включен ДДС, във връзка с прекратяване на 
съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост, чрез продажба на частта от имота, собственост на Община 
Варна.  

1447-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 27,  т. 2  от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г.“ 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18023404ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Георги Николаев Маринов, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, со „Кочмар“ , представляващ 2 (два) 
кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.3523.158 
(десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин двадесет и три.сто 
петдесет и осем), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр.Варна, целият с площ от 748 (седемстотин четиридесет и осем) кв.м, при 
граници на имота: ПИ 10135.3523.9512, ПИ 10135.3523.588, ПИ 
10135.3523.159, ПИ 10135.3523.160, по одобрената по-горе пазарна оценка.                                                                                                                          

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9921/05.07.2018 г. 

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

 
 
 
 

1448-8. 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. № АУ081407ВН-006ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна 



допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2018г.”, както следва: към раздел ІХ. 
„Недвижими имоти - частна общинска собственост, за които в Община 
Варна ще се проведе процедура по прекратяване на съсобственост с 
държавата, физически и юридически лица по реда на чл. 36 от ЗОС и 
НРПУРОИ – делба, продажба на частта на община Варна, откупуване 
частта на ФЛ или на ЮЛ, замяна”, се добавя следния текст: 
       
Данни за имота Площ - кв.м АОС № 
гр. Варна,  
ул. „Проф. Фр. Жолио Кюри“ № 40,  
ПИ 10135.1503.156 
 

159/304 
 кв.м. ид.ч. 

7707/20.03.2014 

1448-8-1. 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. № АУ081407ВН-006ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на 
недвижими имоти, с която е определена пазарната стойност на 159/304 
кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1503.156 
(десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три.сто петдесет и 
шест), по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Варна, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик Жолио Кюри“ № 40, във 
връзка с прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т.2 от ЗОС, 
чрез продажба на частта на Община Варна в размер на 93 435 (деветдесет и 
три хиляди четиристотин тридесет и пет) лева, без включен ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м в размер на 587,64 лв. (петстотин осемдесет и 
седем лева шестдесет и четири стотинки), без включен ДДС. 

1448-8-2. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка  с чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в  
изпълнение  на одобрената от  Общински съвет – Варна „Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост 
през 2018г.“ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
АУ081407ВН-006ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да 
прекрати съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга 
страна Севинч Исмаил Капитанова, чрез продажба на имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Проф. Фредерик 
Жолио Кюри“ № 40, представляващ 159 (сто петдесет и девет) кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.1503.156 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.хиляда петстотин и три.сто петдесет и шест), по 
по Кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Одесос“, 



целият с площ от 304 (триста и четири) кв.м, при граници на имота: 
поземлени имоти с идентификатори: 10135.1503.154, 10135.1503.155, 
10135.1503.161, 10135.1503.160, 10135.1503.157 и 10135.1503.150, по 
одобрената по-горе пазарна оценка. 

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7707/20.03.2014 г. 

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

 
 
 
 
1449-8. 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. № АУ045165ВН-015ВН/05.12.2018 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 183 (сто 
осемдесет и три) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.2517.1233 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
седемнадесет.хиляда двеста тридесет и три), находящ се в гр. Варна, со 
„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, целият с площ от 313 
(триста и тринадесет) кв.м, Акт за общинска собственост                                     
№ 8062/20.11.2014 г. 

1449-8-1. 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. № АУ045165ВН-015ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с 
прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 183 (сто осемдесет и три) кв.м идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.2517.1233 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.хиляда двеста тридесет и три), 
целият с площ  от 313 (триста и тринадесет) кв.м, находящ се в гр. Варна, 
со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“ в размер на 10 680 
(десет хиляди шестстотин и осемдесет) лева, без включен ДДС при пазарна 
стойност на 1 кв.м в размер на 58,36 лв. (петдесет и осем лева и тридесет и 
шест стотинки), без включен ДДС. 



1449-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ045165ВН-015ВН/05.12.2018 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община 
Варна, от една страна и от друга страна Панчо Демиров Янакиев чрез 
продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, 
со „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, представляващ 183 (сто 
осемдесет и три) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.2517.1233 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
седемнадесет.хиляда двеста тридесет и три), целият с площ от 313 (триста 
и тринадесет) кв.м, при граници: ПИ 10135.2517.9625, ПИ 
10135.2517.4993, ПИ 10135.2517.1232, на съсобственика Панчо Демиров 
Янакиев, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
8062/20.11.2014 г. 

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

 
 
 
 
1450-8. 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 № АУ023772ВН-016ВН/05.12.2018 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 161 (сто шестдесет и един) 
кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 72709.501.836 
(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и 
едно.осемстотин тридесет и шест), находящ се в с. Тополи, ул. „Д-р 
Атанас Липов“ № 33, целият с площ  от 745 (седемстотин четиридесет и 
пет) кв.м, Акт за общинска собственост № 9885/31.05.2018 г. 

1450-8-1. 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. № АУ023772ВН-016ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с 



прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, 
представляваща 161 (сто шестдесет и един) кв.м идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 72709.501.836 (седемдесет и две хиляди 
седемстотин и девет.петстотин и едно.осемстотин тридесет и шест), целият 
с площ  от 745 (седемстотин четиридесет и пет) кв. м, находящ се в с. 
Тополи, ул. „Д-р Атанас Липов“ № 33 в размер на 5 186 (пет хиляди сто 
осемдесет и шест) лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м в 
размер на 32,21 лв. (тридесет и два лева и двадесет и една стотинки), без 
включен ДДС. 

1450-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № АУ023772ВН-016ВН/05.12.2018 г., 
Общински съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между 
Община Варна, от една страна и от друга страна Райко Иванов Панайотов 
чрез продажба на имот-частна общинска собственост, находящ се в с. 
Тополи, ул. „Д-р Атанас Липов“ № 33, представляващ 161 (сто шестдесет и 
един) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 72709.501.836 
(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и 
едно.осемстотин тридесет и шест), целият с площ от 745 (седемстотин 
четиридесет и пет) кв.м при граници: ПИ 72709.501.837, ПИ 72709.501.979, 
ПИ 72709.501.958, ПИ 72709.501.983 на съсобственика Райко Иванов 
Панайотов, по одобрената по-горе пазарна оценка. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
9885/31.05.2018 г. 

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

 
 
 
 
1451-8. 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. № РД18023411ВН/05.12.2018 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 83 (осемдесет и три) кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 72709.501.743 



(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и 
едно.седемстотин четиридесет и три), находящ се в с. Тополи, ул. 
„Акация“ № 4, целият с площ от 1011 (хиляда и единадесет) кв.м, Акт за 
общинска собственост № 9978/10.09.2018 г. 

1451-8-1. 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. № РД18023411ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на Община Варна, представляваща 
83 (осемдесет и три) кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 72709.501.743 (седемдесет и две хиляди седемстотин и 
девет.петстотин и едно.седемстотин четиридесет и три), целият с площ от 
1011 (хиляда и единадесет) кв.м, находящ се в с. Тополи, ул. „Акация“ № 4 
в размер на 2 980 (две хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без включен  
ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м в размер на 35,90 лв. (тридесет и пет 
лева и деветдесет стотинки), без включен ДДС. 

1451-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18023411ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от 
една страна и от друга страна Недялко Стефанов Недялков, Даниела 
Георгиева Недялкова, Петър Стефанов Недялков, Петранка Стоянова 
Недялкова чрез продажба на имот-частна общинска собственост, находящ 
се в с. Тополи, ул. „Акация“ № 4, представляващ 83 (осемдесет и три) кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 72709.501.743 
(седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и 
едно.седемстотин четиридесет и три), целият с площ от 1011 (хиляда и 
единадесет) кв. м при граници: ПИ 72709.501.803, ПИ 72709.501.1033, ПИ 
72709.501.1041,  ПИ 72709.501.1035 на съсобствениците Недялко 
Стефанов Недялков, Даниела Георгиева Недялкова, Петър Стефанов 
Недялков и Петранка Стоянова Недялкова при равни квоти, по одобрената 
по-горе пазарна оценка. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 
9978/10.09.2018 г. 

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

 
 



1452-8. 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. № АУ109492ВН-008ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарната оценка, изготвена от оценител на имоти, 
отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители, с която е 
определена пазарната стойност на 16 (шестнадесет) кв.м идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.3517.37 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.три хиляди петстотин и седемнадесет.тридесет и седем), целият с 
площ от 238 (двеста тридесет и осем) кв.м, която възлиза на 2390 (две 
хиляди триста и деветдесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност 
на 1 кв.м в размер на 149,38 лв. (сто четиридесет и девет лева тридесет и 
осем стотинки), без включен ДДС.  

1452-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка  с чл. 27,  т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на одобрената от Общински съвет – Варна „Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г.“ 
и по предложение на кмета на Община Варна с рег. №АУ109492ВН-
008ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна и от друга страна 
Йовчо Димитров Александров, чрез продажба на имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр.Варна, ул. „Черешово топче“ № 24, 
представляващ 16 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.3517.37 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
седемнадесет.тридесет и седем), целият с площ 238 (двеста тридесет и 
осем) кв.м, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, 
при граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 10135.3517.487, 
10135.3517.41, 10135.3517.506, 10135.3517.438, 10135.3517.36, 
10135.3517.51, 10135.3517.38, по одобрената по-горе пазарна оценка.  

За гореописаният имот е съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9944/11.07.2018 г. 

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

 
 
 
 
 



1453-8. 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. № АУ027847ВН-018ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2018 г.“, както следва: към Раздел ІХ. 
Недвижими имоти – частна общинска собственост, за които Община Варна 
ще проведе процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл.36, 
ал.1, т.2 от ЗОС и НРПУРОИ, се добавя следния текст: 

 
Данни за имота Площ  - кв.м. АОС № 
гр.Варна, со „Ракитника“ 
ПИ №10135.5426.2325 

51/1601 кв.м 9867/2018 г. 

1453-8-1. 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. № АУ027847ВН-018ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена по искане за 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на 51 (петдесет и един) 
кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5426.2325 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин двадесет и 
шест.две хиляди триста двадесет и пет), целият с площ от 1 601 (хиляда 
шестстотин и един) кв.м, находящ се в гр.Варна, со „Ракитника“, при 
граници на имота: ПИ 10135.5426.130, ПИ 10135.5426.127, ПИ 
10135.5426.2324, ПИ 10135.5426.132, ПИ 10135.5426.9507, ПИ 
10135.5426.2326 в размер на 2080 (две хиляди и осемдесет) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м в размер на 40,78 лв. 
(четиридесет лева и седемдесет и осем стотинки), без включен ДДС.  

1453-8-2. 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. № АУ027847ВН-
018ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между Община Варна, от една страна, и „Варна 
Ванхайър“ ООД, ЕИК 131260616 чрез продажба на земя с площ 51 
(петдесет и един) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.5426.2325 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди четиристотин 
двадесет и шест.две хиляди триста двадесет и пет), находящ се в гр. Варна, 
со „Ракитника“, по одобрената по-горе пазарна оценка.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9867/31.05.2018 г. 



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

 
 
 
 
 
1454-8. 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. № АУ076407ВН-016ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2018 г.“, както следва: към Раздел ІХ. 
Недвижими имоти – частна общинска собственост, за които Община Варна 
ще проведе процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл.36, 
ал.1, т.2 от ЗОС и НРПУРОИ, се добавя следния текст: 

 
Данни за имота Площ  - кв.м. АОС № 

гр.Варна,  
ул. „Кирил и Методий“ № 145 
ПИ №10135.5505.257 

31/379 кв.м 9909/2018 г. 

1454-8-1. 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. № АУ076407ВН-016ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена по искане за 
прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на 31 (тридесет и един) 
кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5505.257 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста 
петдесет и седем), целият с площ от 379 (триста седемдесет и девет) кв.м, 
находящ се в гр.Варна, ул. „Кирил и Методий“ № 145, при граници на 
имота: ПИ 10135.5505.283, ПИ 10135.5505.258, ПИ 10135.5505.248, ПИ 
10135.5505.256, в размер на 2 700 (две хиляди и седемстотин ) лева, без 
включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м в  размер на 87,10 лв. 
(осемдесет и седем лева и десет стотинки), без включен ДДС.   

1454-8-2. 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, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № АУ076407ВН-



016ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да прекрати 
съсобствеността между община Варна, от една страна, и Емил Христов 
Куртев чрез продажба на земя с площ 31 (тридесет и един) кв.м идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.5505.257 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и пет.двеста петдесет и седем), 
находящ се в гр. Варна, ул. „Кирил и Методий“ № 145, по одобрената по-
горе пазарна оценка.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9909/05.07.2018 г. 

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

 
 
 
 
 
1455-8. 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. № РД18023397ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 г.“ както следва: към точка X „Недвижими имоти – 
частна общинска собственост, за които в община Варна ще се проведе 
процедура по продажба на земя, на собственика на законно построена 
върху нея сграда“ се добавя: 324 (триста двадесет и четири) кв.м идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1617 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда 
шестстотин и седемнадесет), целият с площ от 708 (седемстотин и осем) 
кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. „Свети Йоан Кръстител“ № 12, Акт за 
общинска собственост № 9941/2018 г. и към точка IX „Имоти частна 
общинска собственост, предвидени за прекратяване на съсобственост чрез 
продажба частта на община Варна“ се добавя 60 (шестдесет) кв.м идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1617 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда 
шестстотин и седемнадесет), находящ се в гр. Варна, ул. „Свети Йоан 
Кръстител“ № 12, целият с площ от 708 (седемстотин и осем) кв.м, Акт за 
общинска собственост № 9941/2018 г. 

1455-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД18023397ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна одобрява 



пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с която е 
определена пазарна стойност на: 

- 324 кв.м идеални части от ПИ 10135.2575.1617, целият с площ от 
708 кв.м в размер на 21 416 (двадесет и една хиляди четиристотин и 
шестнадесет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в 
размер 66,10 лв. (шестдесет и шест лева и десет стотинки), без включен 
ДДС. 

- 60 кв.м идеални части от ПИ 10135.2575.1617, целият с площ от 708 
кв.м. в размер на 3 192 (три хиляди сто деветдесет и два) лева, без включен 
ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в размер на 53,20 лв. (петдесет и три 
лева и двадесет стотинки), без включен ДДС . 

1455-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, чл. 32 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18023397ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна реши да се извърши продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, представляващ 324 (триста двадесет и четири) кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1617 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда 
шестстотин и седемнадесет), целият с площ от 708 (седемстотин и осем) 
кв.м, с административен адрес гр. Варна, ул. „Свети Йоан Кръстител“ № 
12, при граници на имота: ПИ 10135.2575.1864, ПИ 10135.2575.1865, ПИ 
10135.2575.1409, ПИ 10135.2575.1618, ПИ 10135.2575.1672, ПИ 
10135.2575.730, ПИ 10135.2575.1616, на Лъчезар Христов Стоянов, по 
одобрената по-горе пазарна оценка. 

1455-8-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 27, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18023397ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между Община Варна, от 
една страна и от друга страна Лъчезар Христов Стоянов чрез продажба на 
частта – общинска собственост, а именно 60 (шестдесет) кв.м идеални 
части от поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1617 (десет хиляди 
сто тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.хиляда 
шестстотин и седемнадесет), целият с площ от 708 (седемстотин и осем) 
кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Свети Йоан Кръстител“ № 12, при 
граници: ПИ 10135.2575.1864, ПИ 10135.2575.1865, ПИ 10135.2575.1409, 
ПИ 10135.2575.1618, ПИ 10135.2575.1672, ПИ 10135.2575.730, ПИ 
10135.2575.1616, на съсобственика Лъчезар Христов Стоянов, по 
одобрената по-горе пазарна оценка. 



За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 9941/05.07.2018 г. 

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

 
 
 
 
 
1456-8. 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. № РД18023410ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 г.“ както следва: към точка X „Недвижими имоти – 
частна общинска собственост, за които в Община Варна ще се проведе 
процедура по продажба на земя, на собственика на законно построена 
върху нея сграда“ се добавя поземлен имот с идентификатор 
10135.5506.114 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
шест.сто и четиринадесет),  с площ  от 225 (двеста двадесет и пет) кв.м, гр. 
Варна, ул. „Моряшка“ № 8, Акт за общинска собственост №8432/2015 г. 

1456-8-1. 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. № 
РД18023410ВН/05.12.2018 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 53 540 (петдесет и три 
хиляди петстотин и четиридесет) лева, без включен ДДС, при пазарна 
стойност на 1 кв.м в размер на 237,95  лв. (двеста тридесет и седем лева и 
деветдесет и пет стотинки) и решава да бъде извършена продажба на 
недвижимия имот – частна общинска собственост, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5506.114 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и шест.сто и четиринадесет), с площ 225 
(двеста двадесет и пет) кв.м, с административен адрес гр. Варна, ул. 
„Моряшка“ № 8, при граници на имота: ПИ 10135.5506.111, ПИ 
10135.5506.113, ПИ 10135.5506.928, ПИ 10135.5506.115, ПИ 
10135.5506.109, ПИ 10135.5506.110, на собственика на законно построена 
върху него сграда Ганчо Николов Торлозов. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост №8432/02.06.2015 г. 



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

 
 
 
 
1457-8. 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. № РД18023400ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 г.“ както следва: към точка X „Недвижими имоти – 
частна общинска собственост, за които в община Варна ще се проведе 
процедура по продажба на земя, на собственика на законно построена 
върху нея сграда“ се добавя 154,50 (сто петдесет и четири цяло и петдесет 
стотни) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.5510.263 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
десет.двеста шестдесет  и три), целият с площ от 618 (шестстотин и 
осемнадесет) кв.м., находящ се в гр. Варна, ул. „Боровец“ № 52, Акт за 
общинска собственост № 5674/13.05.2009 г. 

1457-8-1. 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. № 
РД18023400ВН/05.12.2018 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 7 085 (седем хиляди 
осемдесет и пет) лева, без включен ДДС, при пазарна стойност на 1 кв.м. в 
размер на 45,86 лв. (четиридесет и пет лева и осемдесет и шест стотинки), 
без включен ДДС, и взема решение за продажба на 154,50 кв.м. идеални 
части от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, кв. „Галата“, ул. „Боровец“ № 52, представляващ 463,50 идеални 
части от ПИ с идентификатор 10135.5510.263,  целия с площ 618 кв.м., при 
граници: ПИ 10135.5510.752, ПИ 10135.5510.423, ПИ 10135.5510.264, ПИ 
10135.5510.256, ПИ 10135.5510.257, ПИ 10135.5510.258, ПИ 
10135.5510.259, на собственика на законно построена сграда Костадинка 
Жечева Николова. 

За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 5674/13.05.2009 г. 



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

 
 
 
 
 
1458-8. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № АУ058287ВН-005ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – 
Варна  приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.“, допълва 
Раздел X „Недвижими имоти“ - частна общинска собственост, за които в 
Община Варна ще се проведе процедура по продажба на земя, на 
собственика на законно построената върху нея сграда по реда на чл. 35, ал. 
3 от ЗОС и НРПУРОИ - без търг или конкурс с недвижим имот, находящ се 
в гр. Варна, жк „Младост“, представляващ 38,30 (тридесет и осем цяло и 
тридесет стотни) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.3512.212 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
дванадесет.двеста и дванадесет), площ от 38,30/238 кв.м, предмет на Акт за 
общинска собственост № 7471/24.06.2013 г. 

1458-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41. ал. 2, във връзка с 
реализиране на разпоредителна сделка на основание чл. 35, ал. 3 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № АУ058287ВН-005ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна 
одобрява пазарна оценка, изготвена от независим оценител на имоти, с 
която е определена пазарна стойност на гореописания имот в размер 7 660 
(седем хиляди шестстотин и шестдесет) лева, без включен  ДДС, при 
пазарна стойност на 1 кв.м в размер на 200 (двеста) лева, без включен ДДС 
и решава да се извърши  продажба на недвижимия имот частна общинска 
собственост, представляващ 38,30 (тридесет и осем цяло и тридесет 
стотни) кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 
10135.3512.212 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
дванадесет.двеста и дванадесет), целият с площ от 38,30/238 (тридесет и 
осем цяло и тридесет стотни) кв.м идеални части от двеста тридесет и 
осем) кв.м, по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-64/16.05.2008 г. на 
ИД на АГКК, с административен адрес гр. Варна, жк „Младост“, при 
граници ПИ с идентификатор 10135.3512.206 на собственика на законно 
построена върху него сграда Киро Иванов Михов. 



За гореописания имот има съставен Акт за частна общинска 
собственост № 7471/24.06.2013 г. 

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

 
 
 
 
 
1459-8. 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. № АУ044759ВН-014ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна 
допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост през 2018 г.“, както следва: към Раздел Х. 
Недвижими имоти – частна общинска собственост, за които Община Варна 
ще проведе процедура по продажба на земя на собственика на законно 
построена върху нея сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС и НРПУРОИ без 
търг или конкурс, се добавя следния текст: 

Данни за имота АОС № 
гр.Варна, ул. „Любов“ № 17, 
ПИ №10135.3515.274 с площ 146 кв.м 

6880/2012 г. 

1459-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ044759ВН-014ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна, одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 
на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Любов“ № 17, представляващ  поземлен имот с идентификатор 
10135.3515.274 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
петнадесет.двеста седемдесет и четири) с площ от 146 (сто четиридесет и 
шест) кв.м при граници на имота: ПИ 10135.3515.294, ПИ 10135.3515.293, 
ПИ 10135.3515.275, ПИ 10135.3515.269, ПИ 10135.3515.273, в размер на 32 
150 (тридесет и две хиляди сто и петдесет) лева, без включен ДДС и 
решава да се извърши продажба на описания имот на собственика на 
законно построена върху него сграда Цветан Станчев Чанев. 

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

 
 



1460-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № РД18023407ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба на 
недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Ропотамо” № 19, представляващ ¼ идеална част равна на 142,25 (сто 
четиридесет и две цяло и двадесет и пет стотни) кв.м идеални части от 
поземлен имот с идентификатор 10135.5505.413 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и пет.четиристотин и тринадесет), целият с 
площ от 569 (петстотин шестдесет и девет) кв.м, при граници на имота: ПИ 
10135.5505.437, ПИ 10135.5505.436, ПИ 10135.5505.414, ПИ 
10135.5505.411, ПИ 10135.5505.412, в размер на 13 500 (тринадесет хиляди 
и петстотин) лева, без включен ДДС и решава да бъде извършена продажба 
на имота на собствениците на законно построена върху него сграда 
Величка Георгиева Великова и Тодор Костадинов Великов при равни 
квоти. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9843/15.05.2018 г. 

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

 
 
 
 
 
1461-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2, във връзка с чл. 
35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и по предложение на кмета 
на Община Варна с рег. № АУ058471ВН-028ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна одобрява пазарна оценка, изготвена във връзка с продажба 
на недвижим имот – общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Хаджи Димитър” № 36, представляващ 78,68 (седемдесет и осем цяло и 
шестдесет и осем стотни) кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.1502.178 (десет хиляди сто тридесет и пет.хиляда 
петстотин и две.сто седемдесет и осем), целият с площ от 291 (двеста 
деветдесет и един) кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.1502.177, ПИ 
10135.1502.180, ПИ 10135.1502.183, ПИ 10135.1502.184, ПИ 
10135.1502.179, ПИ 10135.1502.108, в размер на 18 069 (осемнадесет 
хиляди шестдесет и девет) лева, без включен ДДС и решава да бъде 



извършена продажба на имота на собственика на законно построена върху 
него сграда Константинка Недялкова Иванова. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9836/17.04.2018 г. 

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

 
 
 
 
 
1462-8. 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. № РД18023415ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 г.”, както следва: Към Раздел VIII „Недвижими 
имоти – частна общинска собственост, за които в община Варна ще се 
проведе процедура по продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС и НРПУРОИ 
– публичен търг или публично оповестен конкурс‟, съгласно Закона за 
общинската собственост се добавя следния текст: 

Административен адрес АОС № 
град Варна, район „Аспарухово‟,  
ул. „Чонгора“ № 6,  
ПИ с идентификатор 10135.5504.273, 
с площ 749 кв.м. 

9798/09.03.2018 г. 

1462-8-1. 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. № РД18023415ВН/05.12.2018 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 
град Варна, район „Аспарухово“, ул. „Чонгора“ № 6, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5504.273 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и четири.двеста седемдесет и три), целият с 
площ от 749 (седемстотин четиридесет и девет) кв.м, при граници: ПИ 
10135.5504.386, ПИ 10135.5504.509, ПИ 10135.5504.264, ПИ 
10135.5504.265, ПИ 10135.5501.272, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 9798/09.03.2018 г., в размер на 135 320 лв. (сто тридесет и 
пет хиляди триста и двадесет лева), без включен ДДС. 



1462-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, 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. № 
РД18023415ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, ул. 
„Чонгора“ № 6, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5504.273 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
четири.двеста седемдесет и три), целият с площ от 749 (седемстотин 
четиридесет и девет) кв.м, при граници: ПИ 10135.5504.386, ПИ 
10135.5504.509, ПИ 10135.5504.264, ПИ 10135.5504.265, ПИ 
10135.5501.272, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
9798/09.03.2018 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 135 320 лв. (сто тридесет и пет хиляди 
триста и двадесет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 13 532 лв. (тринадесет хиляди петстотин тридесет и два 
лева). 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 



2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 
предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 13 532 лв. 
(тринадесет хиляди петстотин тридесет и два лева) платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
 
1463-8. 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. № РД18023416ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 г.”, както следва: Към Раздел VIII „Недвижими 
имоти – частна общинска собственост, за които в Община Варна ще се 
проведе процедура по продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС и НРПУРОИ 
– публичен търг или публично оповестен конкурс‟, съгласно Закона за 
общинската собственост се добавя следния текст: 

Административен адрес АОС № 
град Варна, район „Аспарухово‟,  
ул. „Чонгора“ № 8,  
ПИ с идентификатор 10135.5504.509, 
с площ 555 кв.м. 

9800/09.03.2018г. 



1463-8-1. 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. № РД18023416ВН/05.12.2018 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 
град Варна, район „Аспарухово“, ул. „Чонгора“ № 8, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5504.509 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и четири.петстотин и девет), целият с площ от 
555 (петстотин петдесет и пет) кв.м, при граници: ПИ 10135.5504.264, ПИ 
10135.5504.273, ПИ 10135.5504.386, ПИ 10135.5504.288, предмет на Акт за 
частна общинска собственост № 9800/09.03.2018 г., в размер на 99 105 лв. 
(деветдесет и девет хиляди сто и пет  лева), без включен ДДС. 

1463-8-2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, 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. № 
РД18023416ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, ул. 
„Чонгора“ № 8, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5504.509 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
четири.петстотин и девет), целият с площ от 555 (петстотин петдесет и пет) 
кв.м, при граници: ПИ 10135.5504.264, ПИ 10135.5504.273, ПИ 
10135.5504.386, ПИ 10135.5504.288, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 9800/09.03.2018 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 99 105 лв. (деветдесет и девет хиляди 
сто и пет  лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 9 910,50 лв. (девет хиляди деветстотин и десет лева и 
0,50ст.). 

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 9 910,50 лв. 

(девет хиляди деветстотин и десет лева и 0,50ст.) платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
 
1464-8. 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. № РД18023395/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна, допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 



собственост през 2018 г.”, както следва: Към Раздел VIII „Недвижими 
имоти – частна общинска собственост, за които в община Варна ще се 
проведе процедура по продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС и НРПУРОИ 
– публичен търг или публично оповестен конкурс‟, съгласно Закона за 
общинската собственост се добавя следния текст: 

Административен адрес АОС № 
град Варна, район „Аспарухово‟,  
ул. „Балатон“ № 22, 
ПИ 10135.5504.386, с площ 433 кв.м. 

9799/09.03.2018 г. 

1464-8-1. 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. № РД18023395/05.12.2018 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 
град Варна, район „Аспарухово‟, ул. „Балатон“ № 22, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5504.386 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и четири.триста осемдесет и шест), целият с 
площ от 433 (четиристотин тридесет и три) кв.м, при граници: ПИ 
10135.5504.509, ПИ 10135.5504.273, ПИ 10135.5504.272, ПИ 
10135.5504.274, ПИ 10135.5504.288, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 9799/09.03.2018 г., в размер 66 820 лв. (шестдесет и шест 
хиляди осемстотин и двадесет лева), без включен ДДС. 

1464-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18023395/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в 
град Варна, район „Аспарухово‟, ул. „Балатон“ № 22, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.5504.386 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и четири.триста осемдесет и шест), целият с 
площ от 433 (четиристотин тридесет и три) кв.м, при граници: ПИ 
10135.5504.509, ПИ 10135.5504.273, ПИ 10135.5504.272, ПИ 
10135.5504.274, ПИ 10135.5504.288. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9799/09.03.2018 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 66 820 лв. (шестдесет и шест хиляди 
осемстотин и двадесет лева), без включен ДДС. 



Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 6 682,00 лв. (шест хиляди шестстотин осемдесет и два 
лева). 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 6 682,00 лв. 

(шест хиляди шестстотин осемдесет и два лева) платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

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



законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
 
1465-8. 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. № РД18023403ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 г.”, както следва: Към Раздел VIII „Недвижими 
имоти – частна общинска собственост, за които в Община Варна ще се 
проведе процедура по продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС и НРПУРОИ 
– публичен търг или публично оповестен конкурс‟, съгласно Закона за 
общинската собственост се добавя следния текст: 

Административен адрес АОС № 
град Варна, район „Приморски“, 
ул. „Прилеп“, ПИ 10135.2553.1934 с площ 277 кв.м.  
и сграда 10135.2553.1934.1 с площ 43 кв.м 

9913/05.07.2018г. 

1465-8-1. 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. № РД18023403ВН/05.12.2018 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 
град Варна, район „Приморски‟, ул. „Прилеп“, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.2553.1934 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и три.хиляда деветстотин тридесет и 
четири) с площ 277 (двеста седемдесет и седем) кв.м и сграда с 
идентификатор 10135.2553.1934.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и три.хиляда деветстотин тридесет и 
четири.едно) с площ 43 (четиридесет и три) кв.м, при граници на имота: 
ПИ 10135.2553.30, ПИ 10135.2553.1933, ПИ 10135.2553.1932 и ПИ 
10135.2553.1935, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
9913/05.07.2018 г., в размер на 30 745 лв. (тридесет хиляди седемстотин 
четиридесет и пет лева), без включен ДДС. 

1465-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.  35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 31 от Наредбата за реда за придобиване, 



управление и разпореждане с общинско имущество и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18023403ВН/05.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за 
продажба на недвижим имот - частна общинска собственост,  находящ се в 
град Варна, район „Приморски‟, ул. „Прилеп“, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.2553.1934 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и три.хиляда деветстотин тридесет и 
четири) с площ от 277 (двеста седемдесет и седем) кв.м и сграда с 
идентификатор 10135.2553.1934.1 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и три.хиляда деветстотин тридесет и 
четири.едно), с площ от 43 (четиридесет и три) кв.м, при граници на имота: 
ПИ 10135.2553.30, ПИ 10135.2553.1933, ПИ 10135.2553.1932 и ПИ 
10135.2553.1935.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9913/05.07.2018 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 30 745 лв. (тридесет хиляди 
седемстотин четиридесет и пет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 3 074,50 лв. (три хиляди седемдесет и четири лева и 
петдесет стотинки). 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 



2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 
предоставена във връзка с участието в търга; 

2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 074,50 лв. 
(три хиляди седемдесет и четири лева и петдесет стотинки), платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички 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. 

 
 
 
 
 
1466-8. 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. № РД18023412ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 г.”, както следва: Към Раздел VIII „Недвижими 
имоти – частна общинска собственост, за които в община Варна ще се 
проведе процедура по продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС и НРПУРОИ 
– публичен търг или публично оповестен конкурс‟, съгласно Закона за 
общинската собственост се добавя следния текст: 

Административен адрес АОС № 
град Варна, район „Владислав Варненчик“,  

со „Ментеше“, ПИ 10135.4501.1443, с площ 294 кв.м 
9902/06.06.2018 г. 

1466-8-1. 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. № РД18023412ВН/05.12.2018 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 
град Варна, район „Владислав Варненчик‟, со „Ментеше“, представляващ 
поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1443 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.четири хиляди петстотин и едно.хиляда четиристотин 
четиридесет и три), целият с площ от 294 (двеста деветдесет и четири) 
кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.4033.13, ПИ 10135.4033.57, ПИ 
10135.4501.1961, ПИ 10135.4501.1406 и ПИ 10135.4501.1442, предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 9902/06.06.2018 г., в размер на 
13 340 лв. (тринадесет хиляди триста и четиридесет лева), без включен 
ДДС. 

1466-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, 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. № 
РД18023412ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост,  находящ се в град Варна, район „Владислав 
Варненчик‟, со „Ментеше“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.4501.1443 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири 
хиляди петстотин и едно.хиляда четиристотин четиридесет и три), целият с 
площ от 294 (двеста деветдесет и четири) кв.м, при граници на имота: ПИ 
10135.4033.13, ПИ 10135.4033.57, ПИ 10135.4501.1961, ПИ 
10135.4501.1406 и ПИ 10135.4501.1442.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9902/06.06.2018 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 13 340 лв. (тринадесет хиляди триста и 
четиридесет лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 1 334 лв. (хиляда триста тридесет и четири лева). 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 



2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 
регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 334 лв. . 

(хиляда триста тридесет и четири лева), платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
 
 



1467-8. 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. № РД18023399ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна, допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 г.”, както следва: Към Раздел VIII „Недвижими 
имоти – частна общинска собственост, за които в Община Варна ще се 
проведе процедура по продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС и НРПУРОИ 
– публичен търг или публично оповестен конкурс“, съгласно Закона за 
общинската собственост се добавя следния текст: 

Административен адрес АОС № 
Община Варна, с. Каменар, кв. 28, 
представляващ УПИ ІІІ-общ., с площ 477 кв.м 

5406/01.12.2008 г. 

1467-8-1. 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. № РД18023399ВН/05.12.2018 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, с. Каменар, кв. 28, представляващ УПИ ІІІ-общ., с площ 477 
кв.м., при граници: улица, УПИ ІV-общ., УПИ ХІV-общ., УПИ ІІ-общ., 
предмет на Акт за частна общинска собственост № 5406/01.12.2008 г., в 
размер на 12 935 лв. (дванадесет хиляди деветстотин тридесет и пет лева), 
без включен ДДС. 

1467-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост,  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. № 
РД18023399ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, кв. 28, 
представляващ УПИ ІІІ-общ., с площ 477 кв.м., при граници: улица, УПИ 
ІV-общ., УПИ ХІV-общ., УПИ ІІ-общ. За имота е съставен Акт за частна 
общинска собственост № 5406/01.12.2008 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 12 935 лв. (дванадесет 
хиляди деветстотин тридесет и пет лева), без  включен ДДС.  

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 1 293,50 лв. (хиляда двеста деветдесет и три лева и 
петдесет стотинки). 



Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават 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 за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 293,50лв. 

(хиляда двеста деветдесет и три лева и петдесет стотинки), платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  100,00 (сто) лева., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

* 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 издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 



резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
 
1468-8. 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. № РД18023406ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна, допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 г.”, както следва: Към Раздел VIII „Недвижими 
имоти – частна общинска собственост, за които в община Варна ще се 
проведе процедура по продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС и НРПУРОИ 
– публичен търг или публично оповестен конкурс‟, съгласно Закона за 
общинската собственост се добавя следния текст: 

Административен адрес АОС № 
град Варна, район „Приморски“, 
 ул. „Доктор Александър Недялков“, 
 ПИ 10135.2554.128, с площ 379 кв.м 

9905/06.06.2018 г. 

1468-8-1. 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. № РД18023406ВН/05.12.2018 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 
град Варна, район „Приморски‟, ул. „Доктор Александър Недялков“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2554.128 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет  и четири.сто 
двадесет и осем), целият с площ от 379 (триста седемдесет и девет) кв.м, 
при граници: ПИ 10135.2554.127, ПИ 10135.2554.141, ПИ 10135.2554.142, 
ПИ 10135.2554.130, ПИ 10135.2554.129, ПИ 10135.2554.125, предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 9905/06.06.2018 г., в размер на 
226 300 лв. (двеста двадесет и шест хиляди и триста лева), без включен 
ДДС. 

1468-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, 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. № 
РД18023406ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 



публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост,  находящ се в град Варна, район „Приморски“, ул. 
„Доктор Александър Недялков“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.2554.128 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет  и четири.сто двадесет и осем), целият с площ 
от 379 (триста седемдесет и девет) кв.м, при граници: ПИ 10135.2554.127, 
ПИ 10135.2554.141, ПИ 10135.2554.142, ПИ 10135.2554.130, ПИ 
10135.2554.129, ПИ 10135.2554.125, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 9905/06.06.2018 г. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9905/06.06.2018 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 226 300лв. (двеста двадесет и шест 
хиляди и триста лева), без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 22 630 лв. (двадесет и две хиляди шестстотин и тридесет 
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 22 630,00 лв. 

(двадесет и две хиляди шестстотин и тридесет лева) платими по IBAN: 



BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга  издаде  заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
 
1469-8. 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. № РД18023413ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна, допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 г.”, както следва: Към Раздел VIII „Недвижими 
имоти – частна общинска собственост, за които в община Варна ще се 
проведе процедура по продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС и НРПУРОИ 
– публичен търг или публично оповестен конкурс‟, съгласно Закона за 
общинската собственост се добавя следния текст: 

Административен адрес АОС № 
град Варна, со „Манастирски рид, Бялата чешма и 
Дъбравата“, ПИ 10135.2517.4740, с площ 340 кв.м. 

9914/05.07.2018 г. 

1469-8-1. 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. № РД18023413ВН/05.12.2018 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 



град Варна, район „Приморски‟, со „Манастирски рид, Бялата чешма и 
Дъбравата‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.2517.4740 (десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин и 
седемнадесет.четири хиляди седемстотин и четиридесет), с площ 340 
(триста и и четиридесет) кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.2517.5262, 
ПИ 10135.2517.5261, ПИ 10135.2517.5304, ПИ 10135.2517.9608, ПИ 
10135.2517.2459, ПИ 10135.2517.4601 и ПИ 10135.2517.2467, предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 9914/05.07.2018 г., в размер на 9 
200 лв. (девет хиляди и двеста лева), без включен ДДС. 

1469-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, 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. № 
РД18023413ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски“, со 
„Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, представляващ поземлен 
имот с идентификатор 10135.2517.4740 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин и седемнадесет.четири хиляди седемстотин и 
четиридесет), целият с площ от 340 (триста и четиридесет) кв.м, при 
граници на имота: ПИ 10135.2517.5262, ПИ 10135.2517.5261, ПИ 
10135.2517.5304, ПИ 10135.2517.9608, ПИ 10135.2517.2459, ПИ 
10135.2517.4601 и ПИ 10135.2517.2467.  

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№9914/05.07.2018 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 9 200 лв. (девет хиляди и двеста лева), 
без включен ДДС. 

Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 920 лв. (деветстотин и двадесет 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 920 лв. 

(деветстотин и двадесет лева), платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
 
 
1470-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 9, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД18023401ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна, допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 



собственост през 2018 г.”, както следва: Към Раздел VIII „Недвижими 
имоти – частна общинска собственост, за които в Община Варна ще се 
проведе процедура по продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС и НРПУРОИ 
– публичен търг или публично оповестен конкурс“, съгласно Закона за 
общинската собственост се добавя следния текст: 
Административен адрес АОС № 
община Варна, село Тополи,  
ул. „Кестен“, ПИ 72709.501.802, с площ 621 кв.м. 

8634/17.08.2015 г. 

1470-8-1. 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. № РД18023401ВН/05.12.2018 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 Тополи, ул. „Кестен“, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 72709.501.802 (седемдесет и две хиляди седемстотин и 
девет.петстотин и едно.осемстотин и две), целият с площ от площ 621 
(шестстотин двадесет и един) кв.м, при граници: ПИ 72709.501.1033, ПИ 
72709.501.803 и ПИ 72709.501.1035, предмет на Акт за частна общинска 
собственост № 8634/17.08.2015 г., в размер 37 023 лв. (тридесет и седем 
хиляди двадесет и три лева), без включен ДДС. 

1470-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, 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. 
№РД18023401ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да се 
проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - 
частна общинска собственост,  находящ се в община Варна, село Тополи, 
ул. „Кестен“, представляващ поземлен имот с идентификатор 
72709.501.802 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет.петстотин и 
едно.осемстотин и две), целият с площ от 621 (шестстотин двадесет и 
един) кв.м, при граници: ПИ 72709.501.1033, ПИ 72709.501.803 и ПИ 
72709.501.1035. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост 
№8634/17.08.2015 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 37 023 лв. (тридесет и седем хиляди 
двадесет и три лева), без включен ДДС. 



Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 3 702,30 лв. (три хиляди седемстотин и два лева и 
тридесет стотинки). 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните:  

 

ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица. 
2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 3 702,30 лв. 

(три хиляди седемстотин и два лева и тридесет стотинки) платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 100 лв. (сто лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

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



законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
 
1471-8. 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. № РД18023409ВН/05.12.2018 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 
град Варна, район „Владислав Варненчик‟, Промишлена зона „Метро‟, 
местност „Узун Давлам‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.4507.344 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин 
и седем.триста четиридесет и четири), с площ 243 (двеста четиридесет и 
три) кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.4507.359, ПИ 10135.4507.367, 
ПИ 10135.4507.275 и ПИ 10135.4507.279, предмет на Акт за частна 
общинска собственост № 9630/21.09.2017 г., в размер на 27 290 лв. 
(двадесет и седем хиляди двеста и деветдесет лева), без включен ДДС. 

1471-8-1. 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. № 
РД18023409ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост,  находящ се в град Варна, район „Владислав 
Варненчик“, Промишлена зона „Метро“, местност „Узун Давлам“, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.4507.344 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди петстотин и седем.триста 
четиридесет и четири), с площ 243 (двеста четиридесет и три) кв.м, при 
граници на имота: ПИ 10135.4507.359, ПИ 10135.4507.367, ПИ 
10135.4507.275 и ПИ 10135.4507.279. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 
9630/21.09.2017 г.  

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 27 290лв. (двадесет и седем хиляди 
двеста и деветдесет лева), без включен ДДС. 



Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 2 729лв. (две хиляди седемстотин двадесет и девет лева). 

 
Общински съвет – Варна утвърждава следните: 

 
ТРЪЖНИ УСЛОВИЯ 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи: 
2.1. заявление по образец за участие в търга; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) 
или документ за самоличност за физически  лица (копие заверено за 
вярност от участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци–декларации от името 
на заявителя, че: 

а) съдебно удостоверение, че не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване  и запознаване  с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 2 729лв. (две 

хиляди седемстотин двадесет и девет лева), платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

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



законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
 
1472-8. 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. № РД18023414ВН/05.12.2018 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 
град Варна, район „Аспарухово“, ул. „Найчо Цанов“ № 63, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.5504.394 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и четири.триста 
деветдесет и четири), целият с площ от 395 (триста деветдесет и пет) кв.м, 
при граници: ПИ 10135.5504.396, ПИ 10135.5504.4711, ПИ 10135.5504.393, 
ПИ 10135.5504.392, ПИ 10135.5504.395, ПИ 10135.5503.330, предмет на 
Акт за частна общинска собственост № 8873/07.01.2016 г., в размер на 
45 750 лв. (четиридесет и пет хиляди седемстотин и петдесет лева), без 
включен ДДС. 

1472-8-1. 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. № 
РД18023414ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна 
общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Аспарухово“, ул. 
„Найчо Цанов“ № 63, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.5504.394 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и 
четири.триста деветдесет и четири), с площ 395 (триста деветдесет и пет) 
кв.м, при граници: ПИ 10135.5504.396, ПИ 10135.5504.4711, ПИ 
10135.5504.393, ПИ 10135.5504.392, ПИ 10135.5504.395, ПИ 
10135.5503.330, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
8873/07.01.2016 г.   

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване при начална тръжна цена 45 750 лв. (четиридесет и пет хиляди 
седемстотин и петдесет лева), без включен ДДС. 



Стъпка на наддаване - 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 4 575 лв. (четири хиляди петстотин седемдесет и пет 
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 4 575,00 лв. 

(четири хиляди петстотин седемдесет и пет лева) платими по IBAN: 
BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при „Централна 
кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал); 

2.8.  платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на община Варна, срещу 
сумата от 200 лв. (двеста лева), платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при „Централна кооперативна банка” АД – клон Варна (оригинал).  

* Огледът се извършва до датата на провеждане на публичен търг с 
явно наддаване, след представяне на документ за закупена тръжна 
документация. 

* Документите за участие в търга да са в срока от публикуване на 
обявата за провеждане на търга до датата за подаване на тръжните 
документи.  

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



законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
 
1473-8. 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. № РД18023396ВН/05.12.2018 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, с. Каменар, кв. 28, представляващ УПИ ІV-общ., с площ 
545 кв.м, при граници: УПИ ІІІ-общ., улица, УПИ V-общ., УПИ ХІ-общ., 
УПИ ХІІ-общ, УПИ ХІІІ-общ., предмет на АОС № 5281/29.10.2008 г., в 
размер на 13 816 лв. (тринадесет хиляди осемстотин и шестнадесет лева), 
без включен ДДС.   

1473-8-1. 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, във връзка с чл.31 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18023396ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна 
общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Каменар, кв. 28, 
представляващ УПИ ІV-общ., с площ 545 кв.м., при граници: УПИ ІІІ-
общ., улица, УПИ V-общ., УПИ ХІ-общ., УПИ ХІІ-общ, УПИ ХІІІ-общ., 
предмет на Акт за общинска собственост № 5281/29.10.2008 г. 

Продажбата да се извърши след провеждане на публичен търг с явно 
наддаване, при начална тръжна цена в размер на 13 816 лв. (тринадесет 
хиляди осемстотин и шестнадесет лева), без  включен ДДС.  

Стъпка на наддаване – 10 % (десет процента) от началната тръжна 
цена, в размер на 1 381,60 лв. (хиляда триста осемдесет и един лева и 
шестдесет стотинки). 

 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 
1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 

търговци и юридически лица. 



2. За участие в търга с явно наддаване участниците подават 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 за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 
б) не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в) не се намира в ликвидация. 
2.4. декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 

условия; 
2.5. декларация по образец за извършен оглед на обекта; 
2.6. декларация по образец за неразгласа на информацията, 

предоставена във връзка с  участието в търга; 
2.7. платежен документ за внесен депозит в размер на 1 381,60лв. 

(хиляда триста осемдесет и един лева и шестдесет стотинки), платими по 
IBAN: BG36CECB97903362150000 и BIC: CECBBGSF при «Централна 
кооперативна банка» АД – клон Варна; 

2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  100,00 (сто) лева., платима по IBAN: 
BG49CECB97908462150000, BIC: CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 
00, при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна. 

* 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 издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор със спечелилия 
участник. 

 
 
 
 



1474-8. 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. № РД18023429ВН/05.12.2018 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г.“, допълва Раздел 
XVIII „Недвижими имоти, вещи и съоръжения, за които Община Варна ще 
открие процедура по придобиване в собственост или за управление от 
Държавата, частни и юридически лица” с имот държавна собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. „Върба“ № 24, представляващ поземлен имот 
с идентификатор 10135.3513.1960 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и тринадесет.хиляда деветстотин и шестдесет), съгласно 
Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени с заповед № РД-
18-64/16.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, вид територия: 
урбанизирана; начин на трайно ползване: за обект – комплекс за 
образование, с площ от 14 164 кв.м. 

1474-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД18023429ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна изменя свое 
решение № 1095-1(27)/16.02.2018 г. за придобиване безвъзмездно в 
собственост на Община Варна на имот държавна собственост, находящ се 
в гр. Варна, ул. „Върба“ № 24, като вместо „…представляващ ПИ 
10135.3513.249 (десет хиляди сто тридесет и пет.“, във връзка с 
приключило изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на 
район Младост да се чете „…представляващ поземлен имот с 
идентификатор 10135.3513.1960 (десет хиляди сто тридесет и пет.три 
хиляди петстотин и тринадесет.хиляда деветстотин и шестдесет), вид 
територия: урбанизирана; начин на трайно ползване: за обект – комплекс 
за образование, с площ от 14 164 кв.м. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да 
проведе съответните процедури в съответствие с разпоредбите на Закона за 
държавната собственост и Правилника за прилагане на Закона за 
държавната собственост, за безвъзмездно придобиване на  недвижимия 
имот в полза на Община Варна, както и осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно – процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва 
значителна или трудно поправима вреда. 

 
 



1475-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и  ал. 2 от Закона 
за общинската собственост, по реда на чл. 51 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18023402ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
Община Варна да проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на временни павилиони – общинска собственост, находящи се в 
гр.Варна, жк „Младост” ІІ м.р., търговски комплекс „Орехчето“ (върху 
топлопровода) за срок от 5 (пет) години при стартова месечна наемна цена, 
определена  от независим оценител, както следва:  

 

Обект –  
общинска собственост 

Предназначение Площ 
в кв.м 

Стартова 
месечна наемна 

цена 
павилион №62 търговия 10,00 25 лева 

павилион №63 търговия 10,00 25 лева 

павилион №64 търговия 10,00 25 лева 

павилион №65 търговия 10,00 25 лева 

Определените цени са без включен Данък добавена стойност. 
 

Общински съвет – Варна утвърждава следните: 
 

Т Р Ъ Ж Н И  У С Л О В И Я: 
 

1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица. 

2. За участие в търга са необходими следните документи; 
2.1. заявление за участие по образец, представен към комплекта 

тръжни документи; 
2.2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, 

регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), 
съдебно удостоверение за актуално правно състояние на заявителя (за 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда за ЗЮЛНЦ) или 
документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от 
участника); 

2.3. за юридически лица и еднолични търговци – декларации от 
името на заявителя, че: 

а/ не е обявен в несъстоятелност; 
б/ не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност; 
в/ не се намира в ликвидация; 



2.4. Декларация по образец за получаване и запознаване с тръжните 
условия; 

2.5. Декларация по образец за извършен оглед на имотите; 
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 30  (тридесет 

лева)  лева, за всеки обект, платими по IBAN: BG36CECB97903362150000 
и BIC: CECBBGSF при «Централна кооперативна банка» АД – клон Варна; 
2.8. платежен документ за закупена тръжна документация, която се 
получава в стая 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна, срещу 
сумата от  150  лева, платима по IBAN: BG49CECB97908462150000, BIC: 
CECBBGSF и код за вид плащане: 44 70 00, при «Централна кооперативна 
банка» АД – клон Варна. 

 * За всеки от обектите се кандидатства с отделен комплект тръжна 
документация. 

 * Документите за участие в търга да са издадени в срока от 
публикуване на обявата за провеждане на търга до датата за подаване на 
тръжните документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
осъществяването на всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно провеждане на публичния търг, като въз основа на 
резултатите от търга издаде заповед и сключи договор за наем  със 
спечелилия участник. 

 
 
 
 
 
1476-8. 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. № РД18023408ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна допълва 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост през 2018 г.”, приета с Решение № 1058-2(26)/31.01.2018 г. на 
Общински съвет – Варна, към раздел ХІІІ, т.2 се допълва следния имот: 

 

Адрес Площ на ПИ АОС № 

Учредяване право на строеж на търговски 
обект с идентификатор 10135.3512.89 и 
площ 170 кв.м,  
изграден върху ПИ 10135.3512.89  

 

362 кв.м 

 

7403/2013 г. 

 



1476-8-1. 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. № РД18023408ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – 
Варна, одобрява пазарна оценка на ограниченото вещно право на строеж за 
едноетажна сграда с идентификатор №10135.3512.89.1 – търговски обект 
със застроена площ 170 кв.м върху недвижим имот – частна общинска 
собственост, съгласно съставен Акт за общинска собственост 
№7403/12.04.2013 г., вписан в Служба по вписванията – Варна по 
надлежния ред, представляващ поземлен имот с идентификатор 
10135.3512.89 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
дванадесет.осемдесет и девет), целият с площ от 362 (триста шестдесет и 
два) кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.3512.86, ПИ 10135.3512.90, ПИ 
10135.3512.88, ПИ 10135.3512.87, идентичен с УПИ І „за обществено 
обслужване“, кв. 4 по плана на жк „Младост“, І-ви м.р., гр. Варна, 
одобрен със Заповед №Г-105/13.12.2001 г. на кмета на Община Варна, 
изготвена от независим оценител в размер на 42 100 лева, без включен 
ДДС.  

1476-8-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с §17, ал. 2, изречение второ от ПР на 
ЗУТ и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18023408ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна реши да бъде 
учредено на ЕТ „Вики – Илия Кръстев“ и „ВИВ-95“ ЕООД с управляващ и 
представляващ Илия Захариев Кръстев възмездно право на строеж върху 
поземлен имот с идентификатор 10135.3512.89 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.три хиляди петстотин и дванадесет.осемдесет и девет), целият с площ 
от 362 (триста шестдесет и два) кв.м – частна общинска собственост, 
съгласно съставен Акт за общинска собственост № 7403/12.04.2013 г., 
вписан в Служба по вписванията – Варна по надлежния ред, при граници 
на имота: ПИ 10135.3512.86, ПИ 10135.3512.90, ПИ 10135.3512.88, ПИ 
10135.3512.87 идентичен с УПИ І „за обществено обслужване“, кв. 4 по 
плана на жк „Младост“ І-ви м.р., гр. Варна, одобрен със Заповед № Г-
105/13.12.2001 г. на кмета на Община Варна, за съществуваща сграда с 
идентификатор 10135.3512.89.1 – търговски обект със застроена площ 170 
кв.м, по одобрената по-горе пазарна цена. 

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

 
 
 
 



1477-8. 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. № РД18023428ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – 
Варна допълва раздел  XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които 
ще се предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл.12 от ЗОС и НРПУРОИ“ от приетата 
със свое решение № 1058-2(26)/31.01.2018 г. „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.“, 
със следния имот – частна общинска собственост: УПИ II – „За детска 
площадка“ с площ 633,00 (шестстотин тридесет и три) кв.м в кв.58 „б“ по 
плана на 11-ти п.р. на гр.Варна – предмет на АОС № 9372/07.02.2017 г., 
вписан в Службата по вписвания – гр. Варна с вх.рег.№ 2844/13.02.2017 г., 
Акт № 99, том VI, дело № 1152.  

1477-8-1. 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. 1 и ал. 2 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18023428ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна взема решение да 
предостави безвъзмездно за управление недвижим имот, представляващ 
УПИ II – „За детска площадка“ с площ 633,00 (шестстотин тридесет и три) 
кв.м. в кв. 58 „б“ по плана на 11-ти п.р. на гр. Варна – предмет на АОС № 
9372/07.02.2017 г., вписан в Службата по вписвания – гр. Варна с вх.рег. № 
2844/13.02.2017 г., Акт № 99, том VI, дело № 1152, на ДГ № 2 „Щастливо 
детство“, представлявана от Директора на детското заведение, за срок от 
10 (десет) години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна 
издаването на заповед и сключването на договор за безвъзмездно 
управление за гореописания недвижим имот, в полза на ДГ № 2 „Щастливо 
детство“ в гр. Варна. 

 
 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
1478-8. 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. № РД18023653ВН/10.12.2018 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 - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав 
Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7, интегриран като поземлен имот с 
идентификатор 10135.4504.166 (десет хиляди сто тридесет и пет. четири 
хиляди петстотин и четири.сто шестдесет и шест) по Кадастралната карта  
и кадастралните регистри на гр. Варна, с площ 624 (шестстотин двадесет и 
четири) кв.м и сграда с идентификатор 10135.4504.166.1 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. четири хиляди петстотин и четири.сто шестдесет и шест. 
едно), със застроена площ 180 кв.м, етажност: 1 (един) етаж, предмет на 
Акт за общинска собственост № 1184/01.06.1999 г. 

1478-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18023653ВН/10.12.2018 г., Общински съвет – Варна учредява 
безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска 
собственост, находящ се в гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, ул. 
„Гургулят“ № 7, интегриран като ПИ 10135.4504.166 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. четири хиляди петстотин и четири.сто шестдесет и шест), 
по Кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр. Варна с площ от 
624 (шестстотин двадесет и четири) кв.м и сграда с идентификатор 
10135.4504.166.1 (десет хиляди сто тридесет и пет. четири хиляди 
петстотин и четири.сто шестдесет и шест. едно) със застроена площ 180 
кв.м, етажност: 1 (един) етаж, предмет на АОС № 1184/01.06.1999 г. – за 
срока на Договор за възлагане на социална услуга 
№Д16001395ВН/19.10.2016 г., считано до 19.10.2021 г.,  в полза на 
Фондация „Владиславово“, ЕИК 103196110, със седалище и адрес на 
управление: гр. Варна, жк „Владислав Варненчик“, ул. „Гургулят“ № 7 е 
вписана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел под партиден № 25, том 14, стр. 131, фирмено дело № 
4594/1997 г., представлявано от Виолета Желева Харизанова – 
Председател на УС. 

Общински съвет – Варна  не освобождава  Фондация 
„Владиславово“, 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. 

Поддържането, ремонтите, застрахователните вноски, такса битови 
отпадъци, данъка върху недвижимия  имот се извършва от ПОЛЗВАТЕЛЯ 
за негова сметка. 



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

 
 
 
 
1479-8. 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 б. „г“ и чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за водите и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18019934ВН/15.10.2018 г., Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
Община Варна да издаде разрешително за ползване на воден обект 
публична общинска собственост – дере „Ментеше“ в участъка на 
пресичане от уличните водопровод и канализация в ПИ с идентификатор 
10135.4018.6 (десет хиляди сто тридесет и пет.четири хиляди и 
осемнадесет.шест), район „Владислав Варненчик“, гр. Варна с цел 
реализация на проект: „Уличен водопровод и улична канализация от о.т. 
442, 593, 592, 591, 590, 589 и до о.т. 588 (ПИ с идентификатор 
10135.4501.9584 и ПИ с идентификатор 10135.4501.9577 ) по плана на со 
„Ментеше“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна“.  

 
 
 
 
 

       
1480-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 

1, т. 4  и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал.4 от Закона за 
лечебните заведения, чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване 
на правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и по предложение от д-р Людмил Цветков – 
управител на ДКЦ „Свети Иван Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД  с 
рег. № Д18000675ВН_002ВН/26.11.2018 г., Общински съвет – Варна 
увеличава капитала на ДКЦ „Свети Иван Рилски – Аспарухово – 
Варна“ ЕООД с 52 695 (петдесет и две хиляди и шестстотин деветдесет и 
пет) лева, представляващи стойността на целева субсидия за покриване на 
натрупаните задължения на лечебното заведение, отпусната с решение     
№ 1107-2(28)/21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна, чрез записване от 
едноличния собственик на капитала община Варна на нови 527 броя дяла с 



номинална стойност от по 100 (сто) лева всеки. В резултат на извършеното 
увеличение, капиталът на дружеството е в размер на 243 000 (двеста 
четиридесет и три хиляди) лева, разпределени на 2 430 дяла, всеки с 
номинална стойност от 100 (сто) лева.  

За изравняване размера на дяловете до кратни на 100 (сто) – 
номинална стойност на един дял, съобразно устава на ДКЦ „Свети Иван 
Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД, Община Варна допълнително 
следва да внесе парична вноска в размер на 5 (пет) лева. 

Изменя чл. 5, ал.1 от Устава на ДКЦ „Свети Иван Рилски – 
Аспарухово – Варна“ ЕООД , който да придобие следния вид: 

„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 243 000 (двеста 
четиридесет и три хиляди) лева, разпределен на 2 430 дяла с номинална 
стойност от по 100 (сто) лева“. 

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на ДКЦ „Свети Иван 
Рилски – Аспарухово – Варна“ ЕООД да предприеме всички необходими 
действия за вписване на горепосочените обстоятелства по отношение 
увеличаването на капитала по партидата на дружеството в Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи актуален 
устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата на 
вземане на решението. 

 
 
 
 
 
 
1481-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 148, ал. 
1, т. 2 от Търговския закон, чл. 100, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, 
чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на 
собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества и във връзка с писмо от проф. д-р Георги Кобаков – управител 
на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД с рег. № 
Д18000829ВН-006ВН/12.11.2018 г., Общински съвет – Варна реши: 

I. Увеличава капитала на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – 
Варна“ ЕООД с 499 800 (четиристотин деветдесет и девет хиляди и 
осемстотин) лева, представляващи стойността на отпуснатите и усвоени 
средства от бюджета на Община Варна за 2018 г. като целева субсидия за 
закупуване на медицинска апаратура „Система за визуализация и 
интеграция на лапароскопска хирургия и високоспециализирана 
ендоскопска диагностика и терапия“, съгласно решение № 1037-



2(23)/21.12.2017 г. на Общински съвет – Варна, чрез записване от 
едноличния собственик на капитала Община Варна на нови 49 980 дяла с 
номинална стойност по 10 (десет) лева всеки. В резултат на извършеното 
увеличение капиталът на дружеството е в размер на 8 343 710 (осем 
милиона триста четиридесет и три хиляди седемстотин и десет) лева, 
разпределен в 834 371 дяла, по 10 (десет) лева всеки един дял, 
представляващ: 

1. апортна вноска на Община Варна – едноличен собственик в размер 
на 8 293 722 (осем милиона двеста деветдесет и три хиляди седемстотин 
двадесет и два) лева, по балансова стойност на ДМА; 

2. парична вноска в размер на 499 808 (четиристотин деветдесет и 
девет хиляди осемстотин и осем) лева /499 800 (четиристотин деветдесет и 
девет хиляди и осемстотин) лева – целева субсидия от общинския бюджет 
плюс 8 (осем) лева парична вноска по предходно решение на Общински 
съвет – Варна/. 

II. Изменя чл. 5 от Устава на „Специализирана болница за активно 
лечение на онкологични заболявания Д-р Марко Антонов Марков – Варна“ 
ЕООД, който придобива следния вид: 

„Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 8 343 710 (осем 
милиона триста четиридесет и три хиляди седемстотин и десет) лева, 
разпределен в 834 371 дяла, по 10 (десет) лева всеки един дял, 
представляващ: 

1. апортна вноска на Община Варна – едноличен собственик в размер 
на 8 293 722 (осем милиона двеста деветдесет и три хиляди седемстотин 
двадесет и два) лева, по балансова стойност на ДМА; 

2. парична вноска в размер на 499 808 (четиристотин деветдесет и 
девет хиляди осемстотин и осем) лева. 

Общински съвет – Варна възлага на Управителя на „Специализирана 
болница за активно лечение на онкологични заболявания Д-р Марко 
Антонов Марков – Варна“ ЕООД да предприеме всички необходими 
действия за вписване на горепосочените обстоятелства по отношение 
увеличаването на капитала по партидата на дружеството в Търговския 
регистър към Агенцията по вписванията, както и да представи актуален 
устав на дружеството, съобразен с приетите промени към датата на 
вземане на решението.  

 
 
 
  
1482-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 
капитала на търговските дружества, и във връзка с докладна записка от 



Елица Ботева – Управител на „Обреди” ЕООД с рег. № 
ОС18000648ВН/12.11.2018 г., Общински съвет – Варна дава съгласие за 
бракуване на автомобил марка „ПЕЖО БОКСЕР“, рег. № В 7344 АТ, 
рама № VF3231A3215753914 ,  двигател № FSADJY10CULD6004517, цвят 
бял, собственост на „Обреди” ЕООД. 

 
 
 
 
1483-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо от Петко 
Бойновски – директор на дирекция „Общинска собственост, икономика и 
стопански дейности“ с рег. № РД18004438ВН-004ВН/24.10.2018 г., 
Общински съвет – Варна допълва свое Решение № 1357-4-
1(35)/05.10.2018 г., като същото в цялост придобива следния вид: 

„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, за срок от 5 (пет) години. 

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.“ 



1484-8. 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 във връзка с писмо от Таня 
Василева – директор на дирекция „Социални дейности“ с рег. № 
СД18001392ВН/23.11.2018 ., Общински съвет – Варна променя свои 
решения № 1358-4(35)/05.10.2018 г. и 1358-4-2-1(35)/05.10.2018 г., както 
следва: 

текста: „идентификатор 10135.3511.1461.8“  
да се чете: „идентификатор 10135.3511.1461.10 (десет хиляди сто 

тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда четиристотин 
шестдесет и едно.десет)“;  

текста: „площ от 512 кв.м“  
да се чете: „площ 524 (петстотин двадесет и четири) кв.м“. 
В Решение №1358-4-1  
вместо: „чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост“  
да се чете : „чл. 12., ал. 1 от Закона за общинската собственост“;  
вместо: „чл. 48, ал.1, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество“  
да се чете: „чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество“; 
вместо: „предоставя за безвъзмездно ползване“  
да се чете: „предоставя за безвъзмездно управление“,  
като същото в цялост придобива следния вид: 
„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 XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, с недвижим 
имот общинска собственост, находящ се на адрес гр. Варна, ПЗ „Планова“ 
119, сграда №10 с идентификатор 10135.3511.1461.10 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.три хиляди петстотин и единадесет.хиляда четиристотин 
шестдесет и едно.десет), целият с площ от 524 (петстотин двадесет и 
четири) кв.м, предмет на Акт за частна общинска собственост № 
9316/29.11.2016г. за разкриване на Център за временно настаняване с 
капацитет 60 места. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 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. № 
РД18013458ВН/03.07.2018 г., Общински съвет – Варна предоставя за 
безвъзмездно управление  на дирекция „Социални дейности“ при Община 
Варна за срок от 10 (десет) години имот частна общинска собственост, 
представляващ  сграда №10 с идентификатор 10135.3511.1461.10 (десет 
хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и единадесет. хиляда 
четиристотин шестдесет и едно.десет), с площ от 524 (петстотин двадесет 
и четири) 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. 

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.“ 

 
 
 
 
1485-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 221, ал. 1, т. 1 от 
Търговския закон и 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 изп. Директор на „Ученическо 
и столово хранене“ ЕАД с рег. № ОС18000545ВН/20.08.2018 г., Общински 
съвет – Варна: 

1. Взема решение да се извърши промяна на адреса на управление 
на „Ученическо и столово хранене“ ЕАД, ЕИК 103552229, от гр. Варна, 
ул. „Цанко Дюстабанов“ № 1 на гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 3; 

2. Променя учредителния акт на „Ученическо и столово хранене“ 
ЕАД, ЕИК 103552229, в раздел „Седалище и предмет на дейност“, чл. 3 – 
„Седалището и адресът на управление на дружеството са „гр. Варна, ул. 
„Цанко Дюстабанов“ № 1“, се заменя със „Седалището и адресът на 
управление на дружеството са гр. Варна, ул. „Крали Марко“ № 3“; 

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



1486-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 221, т. 1, т. 4 и т. 11 от 
Търговския закон и чл. 5 от Наредбата за реда за упражняване на правата 
на собственост върху частта на Община Варна от капитала на търговските 
дружества, във връзка с докладна записка с рег. № 
ОС18000583ВН/04.10.2018 г. от Изпълнителния директор на „Стадион 
Спартак“ ЕАД и по предложение на Тодор Балабанов – Председател на 
Общински съвет – Варна с рег. № ОС18000698ВН/11.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна увеличава капитала на „Стадион Спартак“ ЕАД от 
2 958 000 (два милиона деветстотин петдесет и осем хиляди) лева, 
разпределен в 2 958 000 (два милиона деветстотин петдесет и осем хиляди) 
броя поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 
1 (един) лев на 2 983 000 (два милиона деветстотин осемдесет и три 
хиляди) лева чрез записване от едноличния собственик на капитала – 
Община Варна на нови 25 000 (двадесет и пет хиляди) броя поименни 
акции, всяка от които с номинална стойност от 1 (един) лев, внесени 
изцяло към датата на вписване на увеличението на капитала в Търговския 
регистър към Агенция по вписванията. 

Средствата от увеличаване на капитала да се използват за погасяване 
на неразплатените задължения на Дружеството към 04.10.2018 г. 

2. УТВЪРЖДАВА промени в Устава на „Стадион Спартак“ ЕАД, 
ЕИК 205175660, както следва: 

- изменя чл. 8, ал. 1, като същият придобива следния вид: 
„Чл. 8, ал. 1 Капиталът на дружеството е с номинална стойност 

2 983 000 (два милиона деветстотин осемдесет и три хиляди)  лева, 
разпределен в 2 983 000 (два милиона деветстотин осемдесет и три хиляди)  
броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност на всяка акция 
1 (един) лев.“ 

- изменя чл. 8, ал. 5, като същият придобива следния вид:  
„Чл. 8, ал. 5, б. „Б“ Капиталът на дружеството е образуван както 

следва:  
Б) парична вноска на стойност 133 000 (сто тридесет и три хиляди) 

лева, чрез записване на нови акции от едноличния собственик на капитала 
Община Варна, внесени изцяло.“ 

Общински съвет – Варна възлага на представляващия дружеството 
да заяви за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията, 
подлежащите на вписване промени в обстоятелствата, както и да обяви 
актуализиран Устав, съобразно взетите решения. 

 
 
 
 



1487-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 
Административно-процесуалния кодекс, във връзка с писмо с рег. № 
ОС18000421ВН_003ВН/12.12.2018 г. от Красимира Калчева – Председател 
на Фондация „Белославско стъкло“, Общински съвет – Варна изменя 
свое решение № 1379-4(35)/05.10.2018 г., като същото придобива следния 
вид: 

„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 с рег. № 
ОС18000421ВН_003ВН/12.12.2018 г. от Красимира Калчева – Председател 
на Фондация „Белославско стъкло“, Общински съвет – Варна предоставя за 
безвъзмездно ползване като музеен експонат подводница „Слава“, проект 
633, заводски номер 34, бордови номер 84, за срок от 10 (десет) години, в 
полза на Фондация „Белославско стъкло“ ЕИК 205287780, представлявана 
от Красимира Костадинова Калчева – Председател. 

Балансовата стойност  на подводница „Слава“ възлиза на 336 327,54 
лв. (триста тридесет и шест хиляди триста двадесет и седем лева и петдесет 
и четири стотинки). 

Предоставената за ползване като музеен експонат подводница 
„Слава“ да се ползва като образец, който представлява обществен и 
туристически интерес и с правото да участва с дейности по нейното 
експониране и реставриране чрез международни, национални и регионални 
проекти. 

Общински – съвет Варна дава съгласие подводница „Слава“ да бъде 
ситуирана върху недвижим имот, представляващ парцел IV, кв. 121, по 
плана на гр. Белослав. 

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 Фондация „Белославско стъкло“ ЕИК 205287780 
се задължава да извърши за своя сметка всички необходими ремонтни 
работи за ползване на подводницата като музей.“ 

 
 
 
 
1488-8. 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. № РД18023911ВН/13.12.2018 г., Общински съвет – Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 



разпореждане с имоти-общинска собственост през 2018 г.“, като допълва  
Раздел XII „Имоти и вещи – общинска собственост, които ще се 
предоставят за управление на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, по реда на чл. 12 от ЗОС и НРПУРОИ“, по следния 
начин: 

1. Акт за общинска собственост № 8676/08.10.2015 г. относно 
поземлен имот с идентификатор 10135.5502.95 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и две.деветдесет и пет), с площ 10 104 (десет 
хиляди сто и четири) кв.м, ул. „Мара Тасева“, гр. Варна.  

2. Акт за общинска собственост № 8311/10.04.2015 г. относно 
поземлен имот с идентификатор 10135.2575.324 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.триста двадесет и четири), с 
площ 1 638 (хиляда шестстотин тридесет и осем) кв.м, ул. „Кастрица“. 

3. Акт за общинска собственост № 8815/01.12.2015 г. относно 
поземлен имот с идентификатор 10135.5510.465 (десет хиляди сто тридесет 
и пет.пет хиляди петстотин и десет.четиристотин шестдесет и пет), с площ 
2 093 (две хиляди деветдесет и три) кв.м, ул. „Боровец“.  

1488-8-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, във връзка чл. 15, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18023911ВН/13.12.2018 г, Общински съвет – Варна учредява на 
Общинско предприятие „Спорт - Варна”, създадено с Решение № 1396-
3(29)/12.03.2014 г. на Общински съвет – Варна, представлявано от 
Директор, безвъзмездно право на  управление върху части от имоти - 
частна общинска собственост, върху които са разположени спортни 
площадки,  находящ се в  гр. Варна, район „Аспарухово“, както следва:  

1. Поземлен имот с идентификатор 10135.5502.95 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.пет хиляди петстотин и две.деветдесет и пет), с площ 10 104 
(десет хиляди сто и четири) кв.м, находящ се в гр. Варна, ул. „Мара 
Тасева“, предмет на  Акт за общинска собственост № 8676/08.10.2015 г. 
Изградените в имота спортни площадки са с разрешение за ползване 
№796/28.06.2018 г. издадено от Началника на ДНСК; 

2. Поземлен имот  с идентификатор 10135.2575.324 (десет хиляди сто 
тридесет и пет.две хиляди петстотин седемдесет и пет.триста двадесет и 
четири) , с площ 1 638 (хиляда шестстотин тридесет и осем) кв.м, находящ 
се в гр. Варна, ул. „Кастрица“, предмет на Акт за общинска собственост 
№8311/10.04.2015 г. Изграденото в имота спортно съоръжение – 
Многофункционално игрище е регистрирано и въведено в експлоатация с 
удостоверение № 21/28.01.2016 г. издадено от  Гл. архитект на Община 
Варна. 



3. Поземлен имот с идентификатор 10135.5510.465 (десет хиляди сто 
тридесет и пет. пет хиляди петстотин и десет.четиристотин шестдесет и 
пет.), с площ 2 093 (две хиляди деветдесет и три) кв.м, находящ се в гр. 
Варна, ул. „Боровец“, предмет на Акт за общинска собственост 
8815/01.12.2015 г. Изграденото игрище в недвижимия имот е регистрирано 
и въведено в експлоатация с удостоверение № 24/13.03.2018 г. издадено от  
Гл. архитект на Община Варна. 

Безвъзмездното право на управление върху горецитираните спортни 
площадки се учредява на Общинско предприятие „СПОРТ – ВАРНА“ за 
срок от 5 (пет) години. 

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

 
 
 
 
 
 

1489-8. 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. № РД18023849/12.12.2018 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 1 070 (хиляда и седемдесет) 
кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5501.395 
(десет хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и едно.триста 
деветдесет и пет), находящ се в гр. Варна, „Южна промишлена зона“, 
целия с площ 2 542 (две хиляди петстотин четиридесет и два) кв.м, Акт за 
общинска собственост № 10021/2018 г. 

1489-8-1. 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. № РД18023849/12.12.2018 г., Общински съвет – 
Варна одобрява пазарната оценка, изготвена във връзка с прекратяване на 
съсобственост, чрез продажба на частта на община Варна, представляваща 
1 070 (хиляда и седемдесет) кв.м идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 10135.5501.395 (десет хиляди сто тридесет и пет.пет 
хиляди петстотин и едно.триста деветдесет и пет), целия с площ 2 542 (две 
хиляди петстотин четиридесет и две) кв. м, находящ се в гр. Варна, „Южна 
промишлена зона“ в размер на 147 000 (сто четиридесет и седем хиляди) 



лева, без включен ДДС при пазарна стойност на 1 кв.м в размер на 137,38 
лв. (сто тридесет и седем лева и тридесет и осем стотинки). 

1489-8-2. 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. № № РД18023849/12.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна реши да прекрати съсобствеността между община Варна, от 
една страна и от друга страна „Български морски квалификационен 
център“ ЕАД, представлявано от Ивайло Славов Гавраилов чрез продажба 
на имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, „Южна 
промишлена зона“, представляващ 1 070 (хиляда и седемдесет) кв.м 
идеални части от поземлен имот с идентификатор 10135.5501.395 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.пет хиляди петстотин и едно.триста деветдесет и 
пет), целият с площ 2 542 (две хиляди петстотин четиридесет и две) кв. м, 
при граници: ПИ 10135.5501.402, ПИ 10135.5501.394, ПИ 10135.5501.306, 
ПИ 10135.5501.123, ПИ 10135.5501.396, на съсобственика „Български 
морски квалификационен център“ ЕАД. 

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост 
№10021/12.11.2018 г. 

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

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 
№ 36 

от заседание, проведено на 19.12.2018 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

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

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

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

(3) – приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги 
(2016-2020) на Община Варна. 
 

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

         
 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1490-9. 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 предложения от кмета 
на Община Варна с рег. № РД18023427ВН/05.12.2018 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. 

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.   

 
 



1491-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 
7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 
база социален доклад по чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и по предложения от кмета на Община Варна с рег. 
№ РД18023427ВН/05.12.2018 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. 

 
 
 
 
1492-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18020379ВН-001ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на детето Моника Йорданова Семова. 

 
 
 
1493-9. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 
осигуряване и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 
стаж и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18020419ВН-001ВН/05.12.2018 г., Общински съвет – Варна дава 
съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на 
персонална пенсия на децата Кремена Славова Альошева, Димка 
Славова Альошева, Али Славов Альошев, Марин Славов Альошев, 
Анка Славова Альошева, Веселин Славов Альошев, Сибел Славова 
Альошева и Юсеин Славов Альошев. 

 
 
 
 
 
1494-9. На основание чл. 21, ал. 1, т.12 и т. 23, във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, 
ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 



РД18018634ВН/25.09.2018 г., Общински съвет – Варна приема Стратегия 
за развитие на социалните услуги (2016-2020) на Община Варна, 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 
 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

от заседание, проведено на 19.12.2018 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

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

(1) – приемане на пределните цени на таксиметровите услуги на 
територията на Община Варна. 

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

          
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1495-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а, ал. 11 и ал. 
12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет – Варна:  

Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 
един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на 
Община Варна – дневна тарифа 2,00 лв. на км. и нощна тарифа  3,00 лв. 
на км. 

Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за 
един километър пробег по съответната тарифа, валидна на територията на 
Община Варна – дневна тарифа  0,88 лв. на км. и нощна тарифа  0,98 лв. 
на км. 

 

 

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 
№ 36 

от заседание, проведено на 19.12.2018 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

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

(1) – отмяна на Правила и критерии за класиране и прием в 
общинските целодневни детски ясли на територията на Община Варна, 
приети с Решение № 174-3(7)/20.04.2016 г. на Общински съвет – Варна и 
приемане на нови Правила и критерии за класиране и прием в 
общинските целодневни детски ясли на територията на Община 
Варна. 

 
 Докл.: Христо Атанасов – Председател на ВрК „Правна комисия“ 

        
   

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1496-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2, и чл. 17, ал. 

1, т. 3 и т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и по предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД18022979ВН/29.11.2018 г., Общински съвет – Варна отменя Правила и 
критерии за класиране и прием в общинските целодневни детски ясли на 
територията на Община Варна, приети с решение № 174-3(7)/20.04.2016 г. 
и изменени с решение № 647-4(19)/ 19.05.2017 г. на Общински съвет – 
Варна и  приема Правила и критерии за класиране и прием в детски 
ясли на територията на Община Варна, съгласно приложение към 
настоящото решение. 

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



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

от заседание, проведено на 19.12.2018 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
“Опазване и възпроизводство на околната среда” относно: 

(1) – приемане План за действие 2018 – 2020 г. към Стратегия за 
устойчиво енергийно развитие на Община Варна 2012 – 2020 г. 
 

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

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1497-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 2 от 
Закона за енергийната ефективност, чл. 9 и чл. 10, ал. 1 от Закона за 
енергията от възобновяеми източници, в съответствие с Националната 
стратегия за енергийна ефективност, Националния план за действие за 
енергията от възобновяеми източници и биогорива, при отчитане на 
специфичните особености на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. и 
по предложение от кмета на Община Варна с рег. № 
РД18008511ВН/30.04.2018 г., Общински съвет – Варна приема План за 
действие 2018 – 2020 г. към Стратегия за устойчиво енергийно развитие на 
община Варна 2012 – 2020 г., съгласно приложение към настоящото 
решение. 
 

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

     



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

от заседание, проведено на 19.12.2018 г. 
по точка  тринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на отчет на кмета на Община Варна за 
изпълнението на решенията приети на Общински съвет – Варна. 
 

Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
       
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1498-13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
приема отчет на кмета на Община Варна с изх. № 
РД18023782ВН/11.12.2018 г., относно изпълнението на решенията на 
Общински съвет – Варна, приети на заседания: № 21/27.09.2017 г., № 
22/30.11. и 01.12.2017 г., № 23/21.12.2017 г., № 24/22.01.2018 г., № 
25/25.01.2018 г., № 26/31.01.2018 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 
№ 36 

от заседание, проведено на 19.12.2018 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна за 
участие в извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Света 
Анна – Варна“ АД, насрочено за 08.01.2019 г. 
 

    Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 
         

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1499-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Наредбата за реда за 
упражняване на правата на собственост върху частта на община Варна от 
капитала на търговските дружества и във връзка с обявена на 22.11.2018 г. 
в Търговския регистър при Агенцията по вписванията Покана за свикване 
на Общо събрание на акционерите на Многопрофилна болница за активно 
лечение „Света Анна – Варна” АД и писма с Рег. 
№РД18022534ВН/22.11.2018 г. и Рег. № РД18022534ВН_001ВН/11.12.2018 
г. от Изпълнителния директор на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, 
Общински съвет – Варна упълномощава представителя на акционера 
Община Варна – общинският съветник Антоанета Здравкова Цветкова, да 
участва в извънредно Общо събрание на акционерите на Многопрофилна 
болница за активно лечение „Света Анна – Варна” АД, което ще се 
проведе на 08.01.2019 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум – на 
24.01.2019 г. от 11:00 часа, в заседателната зала на управлението на 
болницата, с адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100, и да гласува 
по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като има 
следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Утвърждаване на образец на 
декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“; Проект 
за решение: „Общото събрание на акционерите утвърждава образец на 



декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество “  – 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: „Промяна в капитала на 
дружеството.“;  Проект за решение: „Общото събрание на акционерите 
взема решение да увеличи капитала  на дружеството  от 7 453 000 лв. 
/седем милиона четиристотин петдесет и три хиляди лева/ разпределени в 
745 300 /седемстотин четиридесет и пет хиляди и триста/ броя поименни 
акции с номинална стойност 10 лв. всяка, на 8 653 450 лв. /осем милиона 
шестстотин петдесет и три хиляди четиристотин и петдесет лева/ 
разпределени в 865 345 /осемстотин шестдесет и пет хиляди триста 
четиридесет и пет/ броя поименни акции с номинална стойност 10 лв. 
всяка, чрез издаване на нови 120 045 бр. акции с номинална стойност 10 лв. 
всяка, като акционера Държавата поема/записва нови 39 045 бр. акции на 
обща стойност 390 455,50 лв., представляващи размера на получените през 
2016 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 
390 455,50 лв., а акционера Община Варна поема/записва нови 81 000 бр. 
акции на обща стойност 810 000 лв., представляващи получените през 2018 
г. усвоени средства за капиталови разходи в размер 810 000 лв.“  – 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: „Промяна в Устава на 
дружеството.“; Проект за решение: „Общото събрание на акционерите 
приема предложените изменения и допълнения в устава на дружеството, 
както следва: 

Предложение за изменение и допълнение на устава:  
Чл. 7, ал. 1 от устава: думите „7 453 000 (седем милиона 

четиристотин петдесет и три хиляди) се заменят с думите 8 653 450 
(осем милиона шестстотин петдесет и три хиляди четиристотин и 
петдесет)“, като текстът придобива следното съдържание: 

„Чл. 7, ал. 1 Размерът на капитала на дружеството е 8 653 450 (осем 
милиона шестстотин петдесет и три хиляди четиристотин и петдесет) 
лева.“ 

Чл. 7, ал. 2 от устава: думите „745 300 (седемстотин четиридесет 
и пет хиляди и триста)“ се заменят с думите „865 345 (осемстотин 
шестдесет и пет хиляди триста четиридесет и пет)“, като текстът 
придобива следното съдържание: 

„Чл. 7, ал. 2 Капиталът се разпределя в 865 340 (осемстотин 
шестдесет и пет хиляди триста и четиридесет) броя поименни акции, всяка 
от които с номинална стойност 10 (десет) лева.“ 

Чл. 7, ал. 5 придобива следното съдържание: 
„Чл. 7, ал. 5. Капиталът е разпределен, както следва: 



 
За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването – 

68,91 (шестдесет и осем цяло и деветдесет и една стотни) на сто от 
капитала, представляващи 596 332 (петстотин деветдесет и шест хиляди 
триста тридесет и два) броя поименни акции, всяка от които с номинална 
стойност 10 (десет) лева; 

За община Аврен – 0,41 (нула цяло и четиридесет и една стотни) на 
сто от капитала или 3 530 (три хиляди петстотин и тридесет) броя 
поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева; 

За община Аксаково – 0,86 (нула цяло и осемдесет и шест стотни) 
на сто или 7 482 (седем хиляди четиристотин осемдесет и два) броя 
поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева; 

За община Белослав – 0,60 (нула цяло и шестдесет стотни) на сто от 
капитала или 5 218 (пет хиляди двеста и осемнадесет) броя поименни 
акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева; 

За община Бяла – 0,16 (нула цяло и шестнадесет стотни) на сто от 
капитала или 1343 (хиляда триста четиридесет и три) броя поименни 
акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева; 

За община Варна – 24,26 (двадесет и четири цяло и двадесет и шест 
стотни) на сто от капитала или 209 923 (двеста и девет хиляди деветстотин 
двадесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална 
стойност 10 (десет) лева; 

За община Ветрино – 0,33 (нула цяло и тридесет и три стотни) на 
сто от капитала или 2 878 (две хиляди осемстотин седемдесет и осем) броя 
поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева; 

За община Вълчи дол – 0,63 (нула цяло и шестдесет и три стотни) 
на сто от капитала или 5 487 (пет хиляди четиристотин осемдесет и седем) 
броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) 
лева; 

За община Долни чифлик – 1,00 (едно цяло) на сто от капитала или 
8 595 (осем хиляди петстотин деветдесет и пет) броя поименни акции, 
всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева; 

За община Девня – 0,46 (нула цяло и четиридесет и шест стотни) на 
сто от капитала или 3 952 (три хиляди деветстотин петдесет и два) броя 
поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева; 

За община Дългопол – 0,73 (нула цяло и седемдесет и три стотни) 
на сто от капитала или 6 331 (шест хиляди триста тридесет и една) броя 
поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева; 

За община Провадия – 1,28 (едно цяло и двадесет и осем стотни) на 
сто от капитала или 11 089 (единадесет хиляди осемдесет и девет) броя 
поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева; 

За община Суворово – 0,37 (нула цяло тридесет и седем стотни) на 
сто от капитала или 3 185 (три хиляди сто осемдесет и пет) броя поименни 



акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева; – 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: „Разни“ – Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна. 

1499-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в извънредното Общо събрание на акционерите 
на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна – Варна” АД, 
представителят на акционера община Варна, общинският съветник 
Антоанета Здравкова Цветкова, 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 
№ 36 

от заседание, проведено на 19.12.2018 г. 
по точка  петнадесета от дневния ред 

 
 
 

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

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

       
 

 Общински съвет – Варна няма решения. 

 

 
 
 

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

  
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

от заседание, проведено на 19.12.2018 г. 
по точка  шестнадесета от дневния ред 

 
 
 

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

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС 

   
 
   
      
 Общински съвет – Варна няма решения. 

 

 

 

 

 

 

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

  
 



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 36 

от заседание, проведено на 19.12.2018 г. 
по точка  седемнадесета от дневния ред 

 
 
 

ОТНОСНО: Дискусия с гражданите. 
 

 
Докл.: Тодор Балабанов – Председател на ОбС  

 
 

 
Общински съвет – Варна няма решения. 

 
 

 
 
 
 

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