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ОТНОСНО: Питания и отговори на питания. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Имате думата. Г-н Боев, заповядайте. След това г-н Костадинов, след 

това д-р Митковски. 
 
Христо БОЕВ 
Уважаеми г-н председател, господа заместник-кметове, уважаеми 

колеги и съграждани. Моите питания са свързани със състоянието на 
инфраструктурата в кметство Константиново. За последно бях там през 
последния уикенд. В следствие и на валежите, и на подпочвените води, на 
занемарената от години инфраструктура, там практически да се стигне от 
точка А до точка Б е мисия невъзможна. Уважаеми колеги, унизително е на 
15 км. от Варна в 21 век, близо 2000 наши съграждани да газят постоянно 
пред домовете си, по улуците, в градинките си, в дворовете си, фекални 
води. Имаме ли отговор на инвестиционното предложение на Община 
Варна за изграждане на пречиствателна станция и канализация в с. 
Константиново от институциите, чиито мнения или решения са 
имплементирани в този процес по един или друг начин – РИОСВ, 
Басейнова дирекция и конкретно на какъв етап е процесът по изграждане 
на пречиствателна станция и канализацията в кметство Константиново? 

Второто ми питане е за водоснабдяването във вилна зона „Лазур“. 
По моя информация, уважаеми г-н председател, там местното кметство 
процедира два ПУП-а в два имота, където да бъдат изградени помпена 
станция и резервоар за преодоляване на проблема с безводието в „Лазур“. 
Кога и какви средства смята Община Варна да отпусне за решаването на 
този проблем, за тяхното изграждане. Благодаря ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Благодаря Ви, г-н Боев. По първия въпрос ще има възможност да 

разгледаме инвестиционните намерения на Община Варна в кметство 
Константиново … 

 



Димитър КАРБОВ 
…………… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Това казах, да. При разглеждане на проекта за бюджет за 2019 г. Г-н 

Костадинов, заповядайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми съграждани. 

Аз предния път зададох три въпроса. Това беше миналата година. И на 
тези три въпроса сега, след повече от месец, съм получил два отговора. 
Както е добре известно, според закона и според установената практика, би 
следвало когато ние, общинските съветници задаваме въпроси към кмета 
първо, той да присъства в залата. Най-елементарното уважение към нас 
първо, като съветници и после към гражданите на града го изисква. Това 
нещо обаче при нас не се случва вече не знам - седма, осма година. 
Забравих вече кога точно стана настоящия кмет градоначалник. 

Второто нещо, което е - редно е тези въпроси, дори когато кмета не 
отговаря на тях и го няма тук да бъдат давани по възможно най-бързия 
начин. При нас идват винаги в така в периода, когато се свиква следващата 
сесия. Обикновено ни ги дават, както на мен сега ми ги дават буквално в 
началото на сесията. Но дори и да приемем това, че все пак получаваме 
някакви отговори, вече ние толкова сме занижили изискванията си към 
администрацията, че и това ни радва понякога. Въпросът е обаче защо – 
предният път зададох три въпроса, сега имам два отговора. Тук е в 
момента г-н Пейчев. Искам да получа, защото аз обикновено като съм 
задавал въпроси и знам, че от неговата администрация точно идват 
отговорите. Искам да получа отговор директно, сега, в момента на третия 
въпрос, който зададох предния път. Няма да го повтарям отново, защото 
беше доста дълъг и касаеше проекта за разширяване на детската градина в 
„Кайсиева градина“, а тя е една – детска градина „Приказка“. За този 
проект се говори още от 2012 г., като има предпроектни проучвания, които 
са от мисля, че от 2009 или 2010, не мога да кажа в момента, 
документацията не е пред мен. Десета година вече би следвало тази 
процедура да е задвижена. Не е задвижена. Въпросът ми беше предния път 
кога най-накрая ще се случи това нещо предвид на това, че имаше и 
предвидени средства в бюджета, които просто не се оползотвориха. 
Елементарен въпрос. Надявам се, че тук присъстващите хора, на които 
това им е заплатата, която получават и задълженията, които имат, да 
отговорят най-накрая, защото честно казано е изключително безумно. 
Общинският съветник не може да получи информацията, а представете си  
ако примерно тази информация е поискана от гражданин, обикновен 
гражданин на Варна, нямащ възможността да седи тук в средата на 



„Пленарна зала“. Изключително е възмутително, обидно и гадно това, че 
хората, на които им се плаща заплата, за да си вършат работата, не я 
вършат. Искам да получа отговор веднага. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Г-н Костадинов, право на отговарящия е да прецени кога да Ви 

предостави отговор в рамките на закона. В рамките на закона и на 
Правилника ни. Заповядайте. 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така, преди всичко отговарящият трябва да е тук в залата. А 

практиката е показала, не искам сега нали да влизам назад във времето. 
Мога да си направя труда и да направя една извадка. Практиката е 
показала, че Портних просто не присъства тук, което е неуважително. 
Оставете ни нас. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е вярно това. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Майната ни. Айде да кажем ние сме някакви политически опоненти, 

ама това е неуважение към гражданите. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е, не е вярно това. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Е как да не е? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не е вярно това. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Къде е Портних сега? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Направете справка. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Къде беше предния път? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Направете справка. Не ми задавайте въпроси. Направете справка. 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Каква справка да направя? Аз знам какво е, какво пише в закона. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Твърдите, че в рамките на 7 - 8 години, нали … 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Да. Какво? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
… кмета е отсъствал от заседанията. Направете си справка. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Почти всяка втора сесия го няма. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
И недейте да вкарвате неверни твърдения. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Почти. Е, как ще …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Вижте справка. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Къде е кмета в момента? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Не ми задавайте въпроси. Вижте справка, колега. Не ми задавайте 

въпроси. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Сега трябва да Ви питам като онзи репортер, дето питаше царя колко 

му е часа. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ 
Ама не сте репортер.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не се излагайте. Няма го царя. Няма го и кмета. …. Ами и медии 

няма, какво да кажа. 
 
 



Тодор БАЛАБАНОВ 
Не съм Ви дал думата. Не съм Ви дал думата, много моля. …. Ама не 

може да говорите. …. Защото тече заседание в момента. …. Д-р 
Митковски, заповядайте. …. Отправям Ви предупреждение последно. 
Следващото знаете какво е като стъпка. 

 
Ивайло МИТКОВСКИ 
Уважаеми г-н председател, колеги, господа заместник-кметове. 

Имам три въпроса. Първият ми въпрос е свързан със синята зона. Вече 
доста време мина от както е въведена, така че можем да си направим 
изводите и всички могат да си направят изводите за предимства, 
недостатъци и т.н. на синята зона. За мен е безспорно необходимостта от 
нейното въвеждане много, много по-рано, както е в цяла България и почти 
в цяла Европа. Както и да е. Моят въпрос е следния - във връзка с 
наблюденията, които имам. Според мен са изключително недостатъчно 
реалните служители, тези които работят на терен в синята зона за 
контролиране на паркирането в нея. По този начин има възможност, аз съм 
засичал, един автомобил без да бъде подаден смс или там закупено талонче 
от търговски обект, да престои несанкциониран във времето, когато работи 
синята зона 45 минути. Така че, моят въпрос е колко са служителите, които 
реално работят, не администрацията на синята зона, а хората, които 
работят с там жълти жилетки, които обикалят, поставят скоби и съобщения 
за тези процеси на паркиране. Само да ви кажа, примерно от това, което 
съм видял в София и Пловдив, че почти на всяка улица има отделен 
служител, който отговаря за съответната улица или малък район. Така че, 
колко човека работят и евентуално какво ще бъде развитието на синята 
зона като обем през тази и евентуално следващата година, защото чухме от 
изказвания на кмета в медиите, че ще има такова. 

Вторият ми въпрос, аз съм го поставял по-рано, с Вас сме го 
коментирали, че въпреки синята зона, това не изключва задължението на 
контролните органи, в случая общинска полиция, КАТ и т.н., да си 
извършва задълженията по санкциониране на неправилно паркирани и 
извън синята зона моторни превозни средства. Това изключително създава 
затруднения за движението по варненските улици, като оставим на страна 
извършваните реконструкции. Малък пример, вече два пъти съм свидетел 
на слава Богу леки транспортни произшествия на ъгъла на кръстовището 
на ул. „Чаталджа“ и „Осми приморски полк“ по простата причини, че по 
ул. „Чаталджа“ постоянно, денонощно срещу знак спирането забранено 
има постоянно паркирани автомобили. Такова е състоянието и с много 
други улици, където реално се създава затруднение най-малкото в 
движението на моторни превозни средства, въпреки че са извън синята 
зона. Смятам, че това нещо трябва да бъде регулирано от съответните 
органи. 



И третият ми въпрос е – какво става със средствата, първо отпуснати 
ли са тези по памет 42 млн. за „Търговски дом“? Разплатени ли са, както 
беше гласувано от общинския съвет и съответно на кои фирми, лица и т.н., 
са изплатени тези суми и какво се случва изобщо с този казус и тези пари, 
които си ги прехвърляме от държава на община, от община нататък. Какво 
се случва? Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря на д-р Митковски. Г-н Вичев, заповядайте. След това г-жа 

Георгиева, след това г-н Гуцанов и г-н Липчев. 
 
Януарий ВИЧЕВ 
Уважаеми колеги, уважаеми представители на администрацията, 

имам два въпроса. Първият въпрос е свързан с извозването на боклука 
особено на адресите около ул. „Прилеп“, там където са къщите с  не 
големите контейнери, а там където са пластмасовите кофи – вече един 
месец не се прибира боклука. Това е наистина голям проблем за живущите. 
Въпросът ми е какви мерки ще предприеме и какви санкции ще наложи 
общинската администрация във връзка с този проблем? 

Втори въпрос е свързан с уличното осветление. Аз бях написал 
писмен сигнал до общинската администрация. Над 15 места имаше лично, 
които съм видял за липса на такова улично осветление, а се оказа, че са 
много повече тези така да се каже проблеми с уличното осветление – липса 
на стълбове, лампи не светят. Въпросът ми е свързан също какви мерки ще 
предприемете, спешни мерки във връзка с отстраняване на тези проблеми с 
уличното осветление, тъй като не може да се оправдаваме само с 
инфраструктурните ремонти и по този начин гражданите на Варна да бъда 
ощетявани. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря, г-н Вичев. Г-н Гуцанов, имате думата. 
 
Борислав ГУЦАНОВ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми заместник-кметове, колеги, 

уважаеми съграждани. Преди около два месеца 10 общински съветника 
подписахме едно писмо, касаещо „Ученическо и столово хранене“. 
Смятам, че 10 съветника е една сериозна цифра. Имам няколко въпроса във 
връзка с това писмо. Планира ли се обединение на „Ученическо и столово 
хранене“ със „ССД“, или това са само витаещи слухове в пространството? 
Какво показва проверката назначена от Община Варна? Предполагам, че 
има такава проверка. Би трябвало да е назначена, би трябвало да има и 
отговори на въпросите. Има ли правени проверки в дружеството от 
икономическа полиция, данъчни или други органи? И какво е обяснението, 



че през последните две години „Ученическо и столово хранене“ е на 
загуба, независимо от рязкото повишаване на сумите, които бяха опускани 
от общинския съвет - по памет 508 хил. лв. При положение, че преди това 
дружеството винаги е било на печалба или е имало едни много добри 
резултати, независимо от много по-ниските режийни. Благодаря.  

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря, г-н Гуцанов. Ако желаете, бихме могли да поканим на 

нарочна комисия ръководството – цялото на дружеството и да поставим 
директно на живо всички въпроси, ако смятате, че така би било добре. 
Директен отговор да се получи. Това няма смисъл да препредаваме,  само 
да размятаме писма. Добре, благодаря Ви. Г-жо Георгиева, извинявам се, 
че първо дадох думата на г-н Гуцанов и Ви пропуснах. 

 
Милена ГЕОРГИЕВА 
Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, господа заместник-

кметове, скъпи съграждани. Искам да представя на вашето внимание 
сигнал, постъпил до мен в качеството ми на общински съветник. 
Потърсиха ме притеснени родители на деца, посещаващи детска градина 
№ 21 „Калина Малина“. По думите им, съществува проблем със сградата 
на новоизградения корпус на градината. Констатирали са, че голяма част 
от външната фасада, която е от декоративен камък е отлепена и изпадала. 
Отвътре по стените и тавана на сградата са забелязани големи пукнатини. 
Така наречената топла връзка с основната сграда е почерняла и мухлясала 
отвътре. В новия корпус е изграден басейн, който не функционира в 
момента от две седмици и деца до него не се допускат. Новият корпус на 
детската градина е открит през януари 2013 г. Строител е фирма „Стоян 
строй“ ЕООД, гр. Пловдив. Същата стана печално известна като 
изпълнител на строежа на начално училище „Васил Левски“ в кв. 
Аспарухово, където след конструктивно обследване на училището, то бе 
обявено за опасно и към момента е затворено за ремонт. Във връзка с 
направените тревожни констатации от родителите и за да не подлагаме 
децата на риск, моля администрацията да извърши проверка на сградата, 
басейна и да даде компетентно становище относно надеждното използване. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря, г-жо Георгиева. Д-р Липчев, последната заявка за 

изказване, за питане. Заповядайте. 
 
Петър ЛИПЧЕВ 
Уважаеми колеги, два въпроса имам. Първият въпрос е свързан с 

дружеството „Ученическо и столово хранене“. Както каза и 



преждеговорищия г-н Гуцанов, преди около 2 - 3 месеца 10 съветника 
внесохме искане за оставката на г-жа Георгиева, като изпълнителен член 
на това дружество във връзка със силно, с лоши резултати на кратко 
казано. Понеже продължавам да получавам сигнали с други нарушения, 
имам един въпрос, на който искам официален отговор. Кога Община Варна 
е получила писмо, с което дружеството е длъжно, се задължава да 
освободи имота, който заемаше до миналата година на територията на 
техникумите? И евентуално кога това писмо или копие от него е подадено 
към дружеството? Ако може копие от писмото и конкретен отговор с 
датата. 

Втори въпрос – разбрах, че тук преди няколко сесии колегата 
Костадинов го е задал. Получих сигнали за драстични нарушения при 
строителството на начално училище „Васил Левски“ в кв. Аспарухово от 
фирмата „Стоян строй“. Става въпрос, че гредови конструкции са се 
изпълнявали без греди. Въпросът ми е кое е длъжностното лице, което е 
разписало, че сградата е годна от Община Варна, ако може поименно и коя 
е надзорната фирма, която е разписала, че строителството е извършено 
както трябва. Също, ако може конкретно и поименно. Какви са щетите, 
които са констатирани и каква е стойността на сега предприетия ремонт на 
това училище? Просто няколко, две - три имена и две цифри конкретно, 
ако може. Благодаря Ви. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря на д-р Липчев. Не виждам други заявки за питания от 

страна на общински съветници. Преминаваме към точка втора от дневния 
ред. … А, извинявам се. Някой желае ли да вземе думата от присъстващите 
заместник-кметове? 

 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не, не ако желае. Трябва …. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Костадинов, прочетете си Правилника и ЗМСМА. Това дали 

трябва или не го пише в закона. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
………………….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Прочетете си го пак. Заповядайте да го изчетем заедно, ако искате. 

Заповядайте, заповядайте, ето го текста. 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
………………….. /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Да. Заповядайте за в случай, че желаете да дадете отговор на 

поставените въпроси сега, веднага на настоящото заседание. 
 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, 

уважаеми съграждани. Разбира се, в така текущата работа възникват много 
въпроси и от общинските съветници и от гражданите. Аз благодаря за 
поставените въпроси. Част от тях ще получат отговор в хода на по-
нататъшните точки от дневния ред, когато се разглежда бюджета на 
Община Варна. Други са свързани с необходимост от проверки и от 
конкретни данни, които ще бъдат поставени на съответните длъжностни 
лица в администрацията и ще бъдат подготвени писмени отговори към 
всички общински съветници, които са поставили конкретните въпроси. 
Благодаря още веднъж за поставените въпроси. Желая ползотворна сесия. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви, г-н Пейчев. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
А отговор ще има ли? …… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Костадинов, не съм Ви дал думата. Поне си я поискайте. 

Заповядайте.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така, благодаря. Г-н Пейчев, въпросът беше директен и конкретен. 

Аз го задавам за втори път. И знам, че Вие сте запознат с него, защото 
няма как да не сте запознат. Така, отговорете ми на въпроса за детската 
градина. Прост беше въпроса. Знам, че сте запознат. Не може да не сте 
запознат. 

 
Пейчо ПЕЙЧЕВ 
За съжаление, г-н Костадинов, този въпрос не е идвал при мен. Не 

съм запознат с въпроса. Дирекция „Образование и младежки дейности“ са 
хората, които са конкретно ангажирани с този въпрос. Благодаря Ви. 

 
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Така, аз искам от Вас тогава, понеже в крайна сметка трябва да 

получа отговор на въпроса. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Костадинов не може да влизате така в диалогов режим. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не, няма. Искам да …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Не, не ми казвайте - не няма. Ама не ми казвайте - не няма. … Е ми 

казвайте. Казвайте. Не съм Ви дал думата. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз си я вземам. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Не може да си я вземате. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Г-н Пейчев, искам да ми кажете …. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Костадинов, правя предупреждение към Вас. .. Г-н Костадинов, 

отправям предупреждение към Вас. Не ме провокирайте. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
…………………… /н.р./ 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Костадинов, г-н Костадинов. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
А, г-н кмета дойде. … Искам да поздравя кмета. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Костадинов, не съм дал думата.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така. Думата ми я дават моите избиратели. Включете, ако обичате 

микрофона или ако може г-н Портних да отговори на въпроса. .. За 
детската градина в Кайсиева градина.  



Тодор БАЛАБАНОВ  
Прочетете си закона, г-н Костадинов. Ако искате да Ви го прочета. 

На питането се отговаря устно или писмено. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Предния път зададох въпрос. Искам да разбера, кога точно в детската 

градина най-накрая ще бъде гласуван този проект. Нищо повече. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Да. Ами добре, ще Ви бъде отговорено. Пише го в закона кога. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
…… /н.р./ Само, че не се отговори.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Г-н Костадинов, пак казвам, не нарушаваме …. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Не се отговори. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Аз лично се ангажирам да Ви бъде отговорено. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Стига сте нарушавали закона, г-н Балабанов. 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Не нарушавам закона, нарушавате реда. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Аз нямам забележки към Вас. Вие си вършите добре работата.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Чудесно. Радвам се. Спазете си реда в залата, много моля. 
 
Костадин КОСТАДИНОВ 
Така, реда в залата мисля, че се спазва. Искам просто да разбера … 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Отговори се дават устно или писмено в рамките на следващото 

заседание, освен ако, вижте имате възможност да направите предложение.  
 
 



Костадин КОСТАДИНОВ 
Ама в рамките на следващото заседание, аз не получих отговор.  
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Добре, ще бъде отправено отново запитване какво се случва.  
 
Костадин КОСТАДИНОВ  
В смисъл на всяка сесия трябва да си задавам на ново въпроса, така 

ли? Така ли да Ви разбирам? 
 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Ще Ви бъде отговорено. Казах, че лично се ангажирам. Благодаря 

Ви. Процедура, д-р Станев. Продължаваме. Г-н кмете, заповядайте. 
 
Иван ПОРТНИХ 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници. Не мисля, че това е тон, който трябва да задаваме за работата 
на общинския съвет. Естествено, че отговори всички ще получат в рамките 
на закона. Така както е било винаги. Специално по отношение на детските 
градини, надявам се днеска с вашата подкрепа всъщност да бъде приет 
бюджета. Знаете, че на два етапа сме планирали обновяването на всички 
детски площадки в детските ясли, в детските градини в града. Така че 
продължаваме с усилията ни за създаване на най-най-подходящи условия 
за най-малките варненци. Ще се спра до тук, за да не влизаме в излишен и 
непродуктивен дебат. Днес предстои приемане на бюджета на града. 
Рекордна макро рамка – близо половин милиард. Надявам се, че с общи 
усилия, всички заедно ще направим така, че тези средства да бъдат 
използвани по най-ефективния възможен начин, за да може всеки един от 
нас варненци да го види пред своя дом, на своята улица, с придобивките, 
на които всички ние да се радваме. Пожелавам ползотворна работа. 
Благодаря. 

 
Тодор БАЛАБАНОВ  
Благодаря Ви. 
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 
№ 37 

от заседание, проведено на 30.01.2019 г. 
по точка  втора от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

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

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г.”.  
(2) – приемане на „План за действие за общинските концесии в 

Община Варна“. 
(3) – вземане на решение за прекратяване чрез ликвидация на 

„Централен универсален магазин Варна“ АД. 
(4) – даване на съгласие за предоставяне за стопанисване, 

поддържане и техническа експлоатация на „Водоснабдяване и канализация 
– Варна“ ООД на „Алеен водопровод - ПУЗ „Вл. Варненчик“, местност 
„Мешели тепе“, гр. Варна. 

(5) – даване на съгласие за започване на процедура по предоставяне 
на минерални води – изключителна държавна собственост, за 
безвъзмездно управление в полза на Община Варна. 

(6) – даване на съгласие на „Диагностично – консултативен 
център 1 „Света Клементина” – Варна” ЕООД за сключване на договор 
за наем на помещения. 

(7) – даване на съгласие за сключване на договор за учредяване 
безвъзмездно право на ползване в полза на “Специализирана болница по 
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов 
Марков – Варна“ ЕООД за обекти, находящи се в сградата на 
„Диагностично консултативен център 4 – Варна” ЕООД. 

(8) – изменение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г.“ и учредяване 
безвъзмездно  право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Гургулят“ № 7 в полза на Фондация „Владиславово“. 

(9) – даване на съгласие Община Варна да придобие в собственост 
недвижими имоти, находящи се в гр. Варна, ул. „Подвис“. 

(10) – поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1383-
4(35)/05.10.2018 г. на Общински съвет – Варна. 

(11) – изменение на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г.“ и учредяване 



безвъзмездно  право на ползване върху имот, находящ се в гр. Варна, ул. 
„Преслав“ № 53 в полза на Сдружение „Идеа“. 

(12) – обявяване за частна общинска собственост на имот, находящ 
се в гр. Варна, ул. „Дойран“ № 17-19 и вземане на решение за дарение на 
имота в полза на фондация „Карин дом“. 

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

     
 

Общински съвет – Варна прие следните 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1500-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. № РД19000744ВН/09.01.2019 г., Общински съвет – Варна приема 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост през 2019 г.“, съгласно приложение към настоящото 
решение. 

 
 
 
1501-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал 9 от Закона за 
общинската собственост, чл. 40 от Закона за концесиите и по предложение 
на кмета на Община Варна с рег. № РД19000651ВН/09.01.2019 г., 
Общински съвет – Варна приема „План за действие за общинските 
концесии в Община Варна за периода 2019 г. – 2022 г.“, съгласно 
приложение към настоящото решение. 

 
 
 
1502-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 252, ал. 1, т. 1, чл. 266 и 
следващите от глава XVII на Търговския закон, чл. 4, ал. 2, т. 1 и чл. 13, ал. 
1, т. 3 от Наредба за реда за упражняване правата на собственост върху 
частта на Община Варна от капитала на търговските дружества, във връзка 
с чл. 19, т. „в“ и т. „ж“, чл. 38, т. „а“ и чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Устава на 
„Централен универсален магазин Варна“ АД и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД19001160ВН/18.01.2019 г., Общински 
съвет – Варна реши: 



1. Прекратява чрез ликвидация търговско дружество „Централен 
универсален магазин Варна“ АД, ЕИК 148046765, със седалище и адрес на 
управление гр. Варна, кк „Св. Константин и Елена“, Слънчев ден, хотел 
„Палас“. 

2. Възлага на кмета на Община Варна да сключи договор с 
ликвидатор, който да извърши ликвидацията на дружеството при спазване 
разпоредбите на чл. 266 и следващите от глава XVII на Търговския закон. 

3. Освобождава Съвета на директорите на „Централен универсален 
магазин Варна“ АД, считано от датата на вписване на прекратяването чрез 
ликвидация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. 

4. Определя срок за провеждане на процедурата по ликвидация на 6 
(шест) месеца, считано от датата на вписване на прекратяването чрез 
ликвидация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. При 
необходимост срокът може да бъде удължен. 

5. Определя възнаграждението на ликвидатора в размер на 2 (две) 
минимални работни заплати за страната за съответната година, определени 
с постановление на Министерски съвет на Република България. 
Възнаграждението да се счита за месечно. 

6. Приема актуализиран Устав на „Централен универсален магазин 
Варна“ АД, съобразно направените промени в обстоятелствата, подлежащи 
на вписване в Търговския регистър, приложен към настоящото решение. 

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

 
 
 
1503-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 11 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество,  Наредба  № 4 от 2004 
г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на 
водоснабдителните и канализационните системи и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18023961ВН/13.12.2018 г., Общински 
съвет – Варна дава съгласие да се предостави за стопанисване, поддържане 
и техническа експлоатация на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ 
ООД новоизграден инфраструктурен обект – публична общинска 
собственост на основание чл. 19, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Закона за водите, 



представляващ строеж: „Алеен водопровод – парко-устройствена зона 
„Владислав Варненчик“ местност „Мешели тепе“, гр. Варна. 

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

 
 
 
 
1504-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, § 133, ал. 4 от Преходни и 
заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона 
за водите /ДВ бр. 61 от 2010 г., изм. и доп. ДВ бр. 55 от 2018 г./ и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
РД19001369ВН/23.01.2019 г., Общински съвет – Варна дава съгласие кмета 
на Община Варна да подаде  заявление до Министъра на околната среда и 
водите за безвъзмездно управление и използване на участък „Варна – 
област Варна, община Варна“ от находище № 100, район „Североизточна 
България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с 
температура, по-висока от 20 ºС“ и участък „Варна – област Варна, 
Община Варна“ от находище № 101, район „Варненски басейн“ – 
подземни води от еоценския водоносен хоризонт с температура, по-висока 
от  20 °С“ за срок от 25 години. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна, в срок 
до 30.01.2019 г., да подаде в Министерството на околната среда и водите 
нужните за целта документи. 

Общински съвет – Варна възлага на кмета Община Варна да 
предприеме всички необходими действия съгласно Закона за водите и 
нормативните актове за неговото прилагане за управление, ползване и 
стопанисване на минералните води от горепосочените участъци на 
територията на Община Варна. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, 
Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
решението, предвид защита на особено важен обществен интерес и 
опасността от осуетяване и/или затрудняване придобиването на 
горецитираното право за управление, и ползване на минерални води, както 
и предвид спазването на крайния срок за подаване на заявление до 
Министъра на околната среда и водите – 30.01.2019 г. 

 
 
 
 



1505-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 23от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.147, ал. 1 и ал. 2 от 
Търговския закон, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за реда за упражняване 
правата на собственост върху частта на Община Варна от капитала на 
търговските дружества и във връзка с писмо рег. № 
РД19000570ВН/11.01.2019 г. от управителя на „Диагностично-
консултативен център 1 – Света Клементина – Варна“ ЕООД, Общински 
съвет – Варна дава съгласие на „Диагностично-консултативен център 1 
„Света Клeментина” – Варна” ЕООД, представлявано от д-р Иван 
Иванов – управител, БУЛСТАТ 000090026,  да сключи със  Сдружение с 
нестопанска цел за обществено полезна дейност „Живот без алкохол”, ЕИК 
176063098, договор за наем на помещения, включени в капитала на 
дружеството, представляващи кабинет 1, с площ  от 30,74 кв.м. и помощни 
части 5,20 кв.м. и кабинет 2 с площ от 16,74 кв.м. и помощни помещения с 
площ 5,20 кв.м., находящи се в сградата на Диагностично-консултативния 
център, гр. Варна, бул. “Съборни“ № 40, ІІ корпус, за срок от 3 (три) 
години, считано от 18.03.2019 г., при месечна наемна цена, изчислена по 
чл.10 от Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване 
на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
нежилищни имоти и вещи – общинска собственост. 

Възлага на управителя на „Диагностично-консултативен център 1 
„Света Клeментина” – Варна” ЕООД сключването на договор за наем със 
Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Живот без 
алкохол”, както и всички действия, необходими за правилното и 
законосъобразно изпълнение на решението. 

 
 
 
 
1506-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23,  във връзка с чл. 17, 

ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.147, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, чл. 5 и чл.6 от 
Наредбата за реда за упражняване на правата на собственост върху частта 
на Община Варна от капитала на търговските дружества и във връзка с 
докладна записка от управителя на “Специализирана болница по 
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов 
Марков – Варна“ ЕООД, рег. № ОС19000019ВН/16.01.2019 г., Общински 
съвет – Варна, в качеството си на упражняващ правата на едноличния 
собственик на капитала на “Специализирана болница по активно лечение 
на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД и 
на „Диагностично консултативен център 4 – Варна” ЕООД, задължава 
управителя на „Диагностично консултативен център 4 – Варна” ЕООД 
да сключи нов договор за учредяване безвъзмездно право на ползване в 



полза на “Специализирана болница по активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД за следните 
обекти, находящи се в сградата на „Диагностично консултативен център 4 
– Варна” ЕООД, на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител” 100, ПИ с 
идентификатор 10135.2557.97 по КККР на гр.Варна: 

- част от ІІ-ри етаж, както следва: кабинети 200, 201, 210а, 202, ведно 
с прилежащите им сервизни помещения, находящи се в южното крило на 
етажа и кабинети от 217 до 221 вкл., ведно с прилежащите им сервизни 
помещения, находящи се в северното крило на етажа; 

- част от ІІІ-ия етаж, както следва: кабинети от 314 до 335 вкл., ведно 
с прилежащите им сервизни помещения и коридори към същите, находящи 
се в източното, северното и част от южното крило на етажа; 

- помещения, находящи се в източното крило на първи сутерен на 
сградата, по споразумение между управителите на двете лечебни 
заведения, а именно: коридор, фоайе, аптека, регистратура;  

- Отделение за лъчетерапия към „Специализирана болница по 
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков 
– Варна“ ЕООД /промяна предназначение и преустройство на 
съществуващ стол № 5, със санитарен блок към него, разположени в 
сутерена на сградата на „Диагностично консултативен център 4 – Варна” 
ЕООД/, за срок от 10 (десет) години. 

 
 
 
 
1507-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД18023653ВН/10.12.2018 г., Общински съвет –Варна 
приема следното изменение в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 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. 

1507-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № 
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. 

 
 
 
 
1508-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 1 и чл. 34 от Закона за 



общинската собственост и по предложение на кмета на Община Варна с 
рег. №  ПНО15000539ВН-019ВН/09.01.2019 г., Общински съвет – Варна 
дава съгласие Община Варна да придобие в собственост недвижими имоти, 
находящи се в гр. Варна, ул. „Подвис“, както следва:  

- 20 (двадесет) кв.м идеални части от ПИ 10135.2554.534 (десет 
хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
четири.петстотин тридесет и четири), по Кадастралната карта и 
кадастралните регистри на район „Приморски“, одобрен със Заповед № 
РД-18-92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, последващо изменение със Заповед 
№ РД-18-15042-15.12.2014 г. на Началника на СГКК – Варна, целият с 
площ 935 (деветстотин тридесет и пет) кв.м, начин на трайно ползване  - 
ниско застрояване до 10 м, парцел II – за жилищно строителство за сумата 
от  17 050,00 лв. (седемнадесет хиляди и петдесет лева), без включен ДДС 
и такси съдебни разноски по изпълнителното дело. 

- 165 (сто шестдесет и пет) кв.м идеални части от ПИ 10135.2554.507 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
четири.петстотин и седем), по Кадастралната карта и кадастралните 
регистри на район „Приморски“, одобрен със Заповед РД-18-92/14.10.2008 
г. на ИД на АГКК с площ 319 кв.м, начин на трайно ползване  – за друг 
обществен комплекс, парцел IV-11, в размер на 100 966,67 лв. (сто хиляди 
деветстотин шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки), без 
включен ДДС  и такси съдебни разноски по изпълнителното дело. 

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

 
 
 
 
1509-2. 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 Петър 
Гърбузов – Директор на дирекция „Инженерна инфраструктура и 
благоустрояване“ с рег. № ИИБ19000062ВН/08.01.2019 г., Общински съвет 
– Варна променя свое Решение № 1383-4(35)/05.10.2018 г., като текста: 
„Елпромско дере“ в участъка на пресичане от кабелните линии в поземлен 
имот с идентификатор 10135.3514.293…“, да се чете както следва: 
„Елпромско дере“ в участъка на пресичане от кабелните линии в поземлен 
имот с идентификатор 10135.3514.280…“, като същото в цялост придобива 
следния вид: 

„На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, 



б. „б“  и чл. 52, ал. 1, т. 3, б. „б“ от Закона за водите и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД18018621ВН/25.09.2018 г., Общински 
съвет – Варна възлага на кмета на Община Варна да издаде разрешително 
за ползване на воден обект публична общинска собственост – „Елпромско 
дере“ в участъка на пресичане от кабелните линии в ПИ с идентификатор 
10135.3514.280 (десет хиляди сто тридесет и пет.три хиляди петстотин и 
четиринадесет.двеста и осемдесет), район „Владислав Варненчик“, град 
Варна с цел реализация на проект: „Изграждане на БКТП 1х 630kVA, 
20/0,4kV (с монтаж на трансформатор 160kVA) в ПИ с идентификатор 
10135.3514.293, по плана на ЗПЗ, район „Владислав Варненчик“, град 
Варна и електрозахранването му с кабелни линии 20kV от стълб СРС, изв. 
„Езерово“, град Варна“.“ 

 
 
 
 
1510-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № Д15001399ВН-007ВН/24.01.2019 г., Общински съвет –
Варна приема следното изменение в „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019“: като в Раздел 
XV „Недвижими имоти и вещи-частна общинска собственост, за които 
Община Варна ще проведе процедура по учредяване право на ползване по 
реда на чл. 39 от Закона за общинската собственост и разпоредбите на 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество“, се включи част от  недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
ул. „Преслав“ № 53, представляващ прилежащи изба и коридор с обща 
площ 46 (четиридесет и шест) кв.м, предмет на Акт за публична общинска 
собственост  № 6355/13.04.2018 г., вписан в книгите по вписванията на 
15.04.2011г., том XXI, Акт №131, вх. регистър 7472, дело 4454. 

1510-2-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 48, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по 
предложение на кмета на Община Варна с рег. № Д15001399ВН-
007ВН/24.01.2019 г., Общински съвет – Варна предоставя на Сдружение 
„ИДЕА“, БУЛСТАТ 175790260, със седалище и адрес на управление:гр. 
Варна, ул. „Синчец“ 19, ет. 3, ап. 11, представлявано от Тихомир Йорданов 
Донев – Председател, част от недвижим имот, находящ се в гр. Варна, 
„Преслав“ № 53, представляващ прилежащи изба и коридор с обща площ 
46 (четиридесет и шест) кв.м, предмет на Акт за публична общинска 
собственост № 6355/13.04.2018 г., вписан в книгите по вписванията на 



15.04.2011г., том XXI, Акт № 131, вх. регистър 7472, дело 4454 за срок до 
24.08.2020 г. 

Общински съвет – Варна не освобождава Сдружение „ИДЕА“, 
БУЛСТАТ 175790260 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. 

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. 

 
 
 
 
1511-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3 и чл. 6, ал. 1  от 
Закона за общинската собственост и по предложение на кмета на Община 
Варна с рег. № РД18020493ВН-009ВН/29.01.2019 г., Общински съвет –
Варна обявява за частна общинска собственост недвижим имот, находящ 
се в гр. Варна, ул. „Дойран“ № 17-19, представляващ поземлен имот с 
проектен идентификатор 10135.2556.383 (десет хиляди сто тридесет и пет. 
две хиляди петстотин петдесет и шест.триста осемдесет и три) с площ 2 
450 (две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м. 

1511-2-1. 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. № РД18020493ВН-009ВН/29.01.2019 г., Общински съвет – Варна, 
създава и Раздел XXII „Недвижими имоти, за които Община Варна ще 
открие процедура на основание чл. 37 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  на 
организации с нестопанска цел“ към „Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 година“ и допълва 
същата с недвижим имот, находящ се в гр. Варна, ул. „Дойран“ № 17-19, 
представляващ поземлен имот с проектен идентификатор 10135.2556.383 
(десет хиляди сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и 
шест.триста осемдесет и три)  с площ 2 450 (две хиляди четиристотин и 
петдесет) кв.м. 

1511-2-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 5 от Закона за 



общинската собственост, във връзка с чл. 37 а, 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. № РД18020493ВН-
009ВН/29.01.2019 г., Общински съвет – Варна дарява на Фондация 
„Карин дом“, с адрес на управление гр. Варна, местност „Свети Никола“, 
ПК 104, правото на собственост върху недвижим имот с проектен 
идентификатор 10135.2556.383 (десет хиляди сто тридесет и пет.две 
хиляди петстотин петдесет и шест.триста осемдесет и три)  с площ 2 450 
(две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м, с данъчна оценка възлизаща на 
171 990 лв., находящ се в гр. Варна, ул. “Дойран“ № 17-19, съгласно Акт за 
общинска собственост № 8218/19.03.2015 г., вписан в Служба по 
вписвания гр. Варна с вх. рег. № 6244/24.03.2015 г., Акт №1, дело № 3150 с 
цел изграждане на Комплекс за социално – здравни и образователни 
услуги  за деца с увреждания и техните семейства със срок на въвеждане в 
експлоатация  до 3 (три) години от сключване на договора за дарение, като 
се предоставят и социални услуги в полза на Община Варна. 

Община Варна си възстановява собствеността върху недвижим имот 
с проектен идентификатор 10135.2556.383 (десет хиляди сто тридесет и 
пет.две хиляди петстотин петдесет и шест.триста осемдесет и три) с площ 
2 450 (две хиляди четиристотин и петдесет) кв.м, ако в горецитирания срок 
Фондация „Карин дом“ не реализира Комплекс за социално – здравни и 
образователни услуги  за деца с увреждания и техните семейства. 

За дарението се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и 
договорите. 

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

 
 
 

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 

№ 37 
от заседание, проведено на 30.01.2019 г. 

по точка  трета от дневния ред 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от Комисия по 
приватизация и следприватизационен контрол относно: 

(1) – приемане на „Годишен план за приватизация за 2019 г.“ 
(2) – утвърждаване на независими оценители и правоспособни 

юристи. 
(3) – откриване на процедура за приватизация на обекти по 

приходната част на „Годишния план за приватизация за 2019 г.“ 
(4) – възлагане изготвянето на анализи на правното състояние, 

приватизационни оценки и информационни меморандуми на обекти с 
открита процедура по приватизация по приходната част на „Годишния 
план за приватизация за 2019 г.“ 

 
  Докл.: Петко Бойновски – Председател на КПСК 

 
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1512-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Варна, 
приема „Годишен план за приватизация за 2019г.”, съгласно 
приложение. 

 
 
 
1513-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6 и чл. 6.1. от Правилника 
за дейността на комисията за приватизация и следприватизационен 
контрол и съгласно т. 7 на свои решения № 553-6(14)/20.12.2016 г., № 
1018-13(22)/30.11.2017 г. и 01.12.2017 г. и № 1019-13(22)/30.11.2017 г. и 
01.12.2017 г., Общински съвет – Варна утвърждава независими оценители 



за изготвяне на приватизационни оценки на предложените за 
приватизация обекти, както следва: 

- Петя Хараланова Добрева 
- „Булкарго” ООД  
- „Галакт” ООД 
- Стефан Иванов Бянов 
- Нелияна Иванова Иванова  
- Цвета Василева Вълчева  
- Пенка Йорданова Димитрова  
- Людмил Иванов Велинов 
- Марин Михайлов Михайлов  
- Бисер Николов Атанасов  
- Петър Атанасов Влаев 
- Петранка Койчева Маринова 
- Максим Николов Ставрев 
- Светлана Иванова Бончева 
- Цветана Георгиева Ангелова 
- Невяна Ангелова Григорова 
- Донка Георгиева Михайлова 
- Светлана Рускова Дафова 
- Калина Василева Василева 
- „Булекс консулт‟ ЕООД 
- Николай Недков Ангелов 
- Петка Димитрова Христова 
- Димитър Петров Христов 
- Силвия Богданова Иванова 
- Диана Добрева Велинова 
- „Персин‟ ЕООД 
- „Велинов консулт“ ЕООД 
- „Пасаж консулт 2‟ ЕООД 
 
 
 
1514-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6 и чл. 6.1. от Правилника 
за дейността на комисията за приватизация и следприватизационен 
контрол и и съгласно т. 7 на свои решения № 553-6(14)/20.12.2016 г., № 
1018-13(22)/30.11.2017г. и 01.12.2017 г. и № 1019-13(22)/30.11.2017г. и 
01.12.2017 г., Общински съвет – Варна утвърждава правоспособни 
юристи за изготвяне на анализи на правното състояние на 
предложените за приватизация обекти, както следва: 

- Томина Николова Томова 
- Христина Димитрова Димитрова  



1515-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2 и във връзка с 
чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Славянска” № 1,3,5, представляващ 
помещения, предмет на АОС № 7755/05.09.2014г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
 
1516-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2 и във връзка с 
чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Чаталджа” № 49, представляващ 
помещения(кафе-клуб), предмет на АОС № 8191/19.03.2015г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
 
1517-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2 и във връзка с 
чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, бул. „Гоце Делчев” № 63, представляващ 
гараж № 3, предмет на АОС № 9402/07.02.2017г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
 



1518-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2 и във връзка с 
чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Гоце Делчев” № 63, представляващ 
гараж № 5, предмет на АОС № 9401/07.02.2017г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
 
 
 
1519-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 3, т. 2 и във връзка с 
чл. 4, ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, 
Общински съвет – Варна реши: 

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен 
имот, находящ се в град Варна, ул. „Топола” № 36, представляващ гараж 
№ 2, предмет на АОС №5947/30.11.2009г. 

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото 
на обекта, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, 
отнасящи се до обекта. 

 
 
 
 
1520-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с 
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Славянска” № 1,3,5, представляващ помещения, предмет на 
АОС № 7755/05.09.2014г., като възлага на кмета на община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 



- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 
Томова (правоспособен юрист); 

- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 
меморандум Петя Хараланова Добрева (независим оценител). 

 
 
 
 
 
1521-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с 
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Чаталджа” № 49, представляващ помещения (кафе-клуб), 
предмет на АОС № 8191/19.03.2015г., като възлага на кмета на Община 
Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум „Булкарго‟ ООД (независим оценител). 
 
 
 
 
 
1522-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с 
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Гоце Делчев” № 63, представляващ гараж № 3, предмет на 
АОС № 9402/07.02.2017г., като възлага на кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 



- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 
меморандум „Галакт‟ ООД (независим оценител). 

 
 
 
 
 
1523-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с 
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, ул. „Гоце Делчев” № 63, представляващ гараж № 5, предмет на 
АОС № 9401/07.02.2017 г., като възлага на кмета на община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Стефан Иванов Бянов (независим оценител). 
 
 
 
 
 
1524-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с 
чл.5, ал.2 от НВИДСППСКВПП, Общински съвет – Варна приема решение 
за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ 
на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. 
„Топола” № 36, представляващ гараж № 2, предмет на АОС № 
5947/30.11.2009г., като възлага на кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Нелияна Иванова Иванова (независим оценител). 
 



1525-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с 
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и свое решение № 1654-9(34)/21.07.2014 
г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура, 
чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. „Съборни” № 44, 
представляващ сграда и земя, предмет на АОС № 1261/02.07.1999 г., като 
възлага на кмета на Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Цвета Василева Вълчева (независим оценител). 
 
 
 
 
1526-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с 
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и свои решения № 1661-9(34)/21.07.2014 
г. и № 1769-8/36/11,12.11.2014 г., Общински съвет – Варна приема 
решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в гр. 
Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, ателие № 1, предмет на 
АОС № 252/08.09.1997г.”, като възлага на кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Пенка Йорданова Димитрова (независим оценител). 
 
 
 
 
 
 
 



1527-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с 
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и свое решение № 1662-9(34)/21.07.2014 
г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура, 
чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот, находящ се в град Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, 
вх. 9, ет. 13, ателие № 3, предмет на АОС № .250/09.09.1997 г., като 
възлага на кмета на Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова  (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Людмил Иванов Велинов (независим оценител). 
 
 
 
 
1528-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с 
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и свое решение № 1663-9(34)/21.07.2014 
г., Общински съвет – Варна приема решение за откриване на процедура, 
чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на правното състояние, 
информационен меморандум и приватизационна оценка на общински 
нежилищен имот, находящ с в град Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 
9, ет. 13, ателие № 1, предмет на АОС № 255/09.09.1997 г., като възлага на 
кмета на Община Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова  (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Марин Михайлов Михайлов (независим оценител). 
 
 
 
 
1529-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с 
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и свои решения № 1664-9(34)/21.07.2014 
г. и № 1770-8(36)/11,12.11.2014 г., Общински съвет – Варна приема 



решение за откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на 
анализ на правното състояние, информационен меморандум и 
приватизационна оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град 
Варна, бул. „Христо Ботев” № 18, вх. 5, ет. 13, ателие № 3, предмет на 
АОС № 253/08.09.1997 г., като възлага на кмета на Община Варна нейното 
провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Христина Димитрова 

Димитрова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Бисер Николов Атанасов (независим оценител). 
 
 
 
 
 
 
1530-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. , чл. 26, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с 
чл. 5, ал. 2 от НВИДСППСКВПП и свое решение № 1768-
8(36)/11,12.11.2014 г., Общински съвет – Варна приема решение за 
откриване на процедура, чрез пряко договаряне за изготвяне на анализ на 
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна 
оценка на общински нежилищен имот, находящ с в град Варна, ул. 
„Капитан І-ви ранг Георги Купов” № 37, представляващ част от сграда, 
предмет на АОС № 6683/29.12.2011 г., като възлага на кмета на Община 
Варна нейното провеждане. 

За участие в нея да бъдат поканени: 
- за изготвяне на анализ на правното състояние Томина Николова 

Томова (правоспособен юрист); 
- за изготвяне на приватизационна оценка и  информационен 

меморандум Петър Атанасов Влаев (независим оценител). 
 

 
 

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 
№ 37 

от заседание, проведено на 30.01.2019 г. 
по точка  четвърта от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
“Структури и общинска администрация“ относно: 

(1) – промяна на организационно – управленската структура на 
Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване“. 

 
 Докл.: Милена Димова – Председател на ВрК „СОА“ 

          
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1531-4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и по предложение на кмета на 
Община Варна с рег. № РД18024104ВН/17.12.2018 г., Общински съвет – 
Варна изменя и допълва Раздел Пети - Структура на звеното, т. 16 от 
Правилника за дейността на Общинско предприятие „Управление на 
проекти и озеленяване“, приет с решение № 1270-7(21)08.12.2004 г. на 
Общински съвет – Варна, като от организационно-управленската 
структура,  прехвърля и трансформира 15 щатни бройки на длъжност - 5 
бр. шофьор и 10 бр. работник озеленяване от дейност 622 - Озеленяване в 
дейност 629 - Други дейности по опазване на околната среда на длъжност - 
5 бр. шофьор и 10 бр. работник поддръжка. 

Същата запазва своята численост и придобива следния вид: 
1. Организационно-управленска структура на дейност 622 - 

Озеленяване 
- Директор - 1  
- Заместник-директор - 1  
- Главен счетоводител - 1  
- Счетоводител - 2  
- Административен секретар - 1  
- Специалист УЧР - 1  
- Специалист ТРЗ - 1  



- Специалист ОНОТ - 2  
- Техник озеленител – 6 
-  Шофьор - 19  
- Работник озеленяване - 199  
- Работник резач - 4  
- Работник поддръжка паркова мебел - 3 
- Общ работник - 19  
Общо: 260 
2. Организационно-управленска структура на дейност 623 - Чистота 
- Организатор по труда - 8  
- Техн. отговорник автопарк - 1  
- Шофьор - 11  
- Общ работник - 35 
Общо: 55 
3. Организационно-управленска структура на дейност 629 – Други 

дейности по опазване на околната среда 
- Шофьор – 5 
- Работник поддръжка – 10 
Общо: 15 

 
 
 

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 
№ 37 

от заседание, проведено на 30.01.2019 г. 
по точка  пета от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 

“Финанси и бюджет” относно: 
(1) – приемане бюджета на Община Варна за 2019 г. по приходи и 

разходи и приложенията към него.   
(2) – осигуряване на гориво за отопление на културните 

институти на град Варна. 
(3) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на ТВ 

„Черно море” за реализиране на телевизионно предаване „Европейска 
Варна”. 

(4) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Дарик радио - Варна” за съвместен медиен проект „Зала Пленарна”. 

(5) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Дарик радио - Варна” за медийна подкрепа на „Варна – Европейски град 
на спорта 2019“. 

(6) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Радио Варна“ за съвместна работа в областта на културата и 
обществения живот. 

(7) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Труд медиа“ ЕООД за популяризиране на работата на органите на 
местно самоуправление в Община Варна. 

(8) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Медия груп 24“ ЕООД за медийно отразяване на дейността на Община 
Варна и Общински съвет – Варна. 

(9) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„БРАТ-BG“ медийна подкрепа за популяризиране на инициативите и 
добрите практики на органите за местно самоуправление. 

(10) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
Информационна агенция BGtourism.bg – част от групата на Роял 
Комюникейшън за информационно сътрудничество и представяне на 
Община Варна. 

(11) – вземане на решение за отпускане на финансови средства на 
„Про нюз България“ АД за популяризиране на морската столица „Варна 
– Европейски град на спорта през 2019 г.“.   



(12) – даване на съгласие за сключване на анекс към договор за 
безвъзмездна финансова помощ и упълномощаване на кмета на Община 
Варна да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на 
регионалното развитие и благоустройство, по проект „Естетизация и 
модернизация на градската среда във Варна“ на ОП „Региони в растеж“ 
2014-2020 г. 

(13) – даване на съгласие кметът на Община Варна да издаде Запис 
на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство за изпълнение на проект „Прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в административни сгради – сградата на 
ОДМВР – Варна“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

(14) – изменение и допълнение на т. 13.1 от Приложение № 2 към 
Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на 
услуги на територията на Община Варна. 

(15) – изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет – 
Варна за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Варна.  

(16) – изменение и допълнение на решение № 1744-
4(36)11,12.11.2014 г. на Общински съвет – Варна. 

(17) – опрощаване на държавни вземания. 
(18) – вземане на решение за предоставяне на абонаментни карти за 

нуждите на „Дружеството на инвалидите – Варна“. 
(19) –  взема решение за предоставяне на абонаментни карти за 

нуждите на Дружество за хора с увреждания „Бриз-2014“. 
 

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

Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1532-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10, чл. 27, ал. 4, т. 5 и чл. 
52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 50 от  Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., 
чл. 39 и чл. 94 от Закона за публичните финанси и по предложения от 
кмета на Община Варна с рег. № РД 19000743ВН/15.01.2019 г. и  № 
РД19000743ВН-001ВН/15.01.2019 г., Общински съвет – Варна: 
                                                   

І. Приема бюджета на Община Варна за 2019 г. за приходите и 
разходите, както следва:                                                                                                   
   

(в лв.) 
1. ПРИХОДИ -  ВСИЧКО по (Пр. №1), в т.ч.:                                         406 700 000 



1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности, в т.ч.: 148 671 753 

 Неданъчни приходи за държавни дейности        647 050 

 Взаимоотношения с ЦБ:  
  Обща субсидия и др. транс. за държ. дейности от ЦБ/§31-
11/                           

 
139 463 249 

  
Финансиране на дефицита/излишъка/              

 
8 561 454 

   
 
1.2. 

 
Местни приходи, в т.ч.:                                                          

 
258 028 247 

   

 Имуществени и други данъци                                                81 200 000 

 Неданъчни приходи 
 
Взаимоотношения с ЦБ 
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ 
в т. ч.                                                                 

84 670 000 
 

     2 590 600 

 - Обща изравнителна субсидия и др. трансфери - § 31–12 за 
зимно поддържане   

   198 300 

 -Получени от общини Целеви субсидии от ЦБ за капиталови 
разходи-§ 31–13 
 

2 392 300  
              

 Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС, в 
т.ч.:  
      - Трансфери м/у бюджети (нето) 
      - Трансфери м/у бюджети и с/ки за средствата от ЕС 
(нето) в т.ч. 
          

 
/-27 213 890/ 
/-8 889 518/ 
/-18 324 372/ 

 

   Временни безлихвени заеми 
 в т.ч.:    
-  предоставени заеми - /-12 810 343 лв./ 
 - възстановени заеми – 11 371 321 лв. 
 

 /-1 439 022/ 
      
       
 

 Финансиране на дефицита /излишъка/    
118 220 559 

 
 

          
2. РАЗХОДИ - ВСИЧКО  по (Пр.№2, Пр.№3),  в т.ч.:                                                       406 700 000 

2.1. Разходи за държавни дейности                          148 671 753 

2.2. Разходи за местни дейности и дофинансиране на 
държавни дейности, в т.ч.:      
                                                  

258 028 247 

а/ за местни дейности                                                  238 480 889 
б/ за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи 19 547 358 

   

ІІ. Приема разходите по функции, / Пр.2 и Пр.3/, в т.ч.:        
 

 406 700 000 



 Ф-я Общи държавни служби                                            21 271 000 

 Ф-я Отбрана и сигурност                                                    4 094 000 

 Ф-я Образование                                                                142 674 000 

 Ф-я Здравеопазване                                                            21 112 000 

 Ф-я Социално осигуряване, подпомагане и грижи                          16 791 000 

 Ф-я Жилищно стр.,БКС и опазване на околната среда                        124 251 000 

 Ф-я Почивно дело,култура и религиозни дейности                         33 239 000 

 Ф-я Икономически дейности и услуги                            40 949 000 

 Ф-я Разходи некласифицирани в други функции             2 319 000 

   

ІІІ. 
 
 

Приема разходи по определени дейности и 
приложения/в лв./:  

 

 -  разходи по дейности по райони и кметства по /Пр. №5/: 
д.122 „Общинска администрация" 
д.623 „Чистота"  
д.629 „Други дейности по опазване на околната среда"     
д.589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване“  
д.622 „Озеленяване“ 
д.759 „Други дейности по културата“ 
д.239 „Други дейности по вътрешната сигурност“                      
 

        
 

 - дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №6/              
 
 - Общински предприятия и дейности със съответните 
стойности /Пр.№ 6а/         
 

6 539 066  
 
 

 - дейност „Чистота” / План сметка на разходите по чл. 66 от 
ЗМДТ/, в т.ч.: - преходен остатък – 7 243 938 лв.   /Пр. 7/    
- дофинансиране с местни приходи от бюджета – 460 800 
лв.  
                                                       

    37 204 738 

 - дейност „Други дейности по транспорта” за разходите  
за транспорт по групи правоимащи /Пр. 9/           
                

     8 433 200 

           - Остатък от облигационен заем от 2015 г. за капиталови 
разходи  /Пр. 12/  
 
-  Остатък от облигационен заем за финансиране на 
собствено участие по проекти, финансирани от оперативни 
програми на Европейския съюз и други инвестиционни 
проекти /Пр. 13/    
 

        45 439 
            
          
    1 047 758  
 

         - дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ /Пр.4а/         
          /без разходите на общинско предприятие „Паркинги и синя зона“/    67 521 475 
          
         - дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“  
            по §51 и §52   /Пр.4б/                                                                    4 235 502 



           /без разходите на общинските предприятия „Инвестиционна политика“  
            и ОП „Управление на проекти и озеленяване"/ 

 

ІV.  Приема Разчет за финансиране на капиталови разходи по 
функции и източници на финансиране по бюджета за 2019 г. в размер на 
108 740 615 лв., индикативен разчет за капиталови разходи по 
оперативни програми и проекти на Европейския съюз /ЕСИФ и ДЕС/ в 
размер на 86 355 136 лв., в т.ч. разчет за капиталови разходи за 
съфинансиране по оперативни програми и проекти /Пр. №1, Пр. №2, Пр. № 
3, Пр. №4, Пр.№ 34/ 

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

самоуправление и местната администрация и чл.127, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси Общински съвет – Варна приема Разчет на 
разходите, финансирани от приходи по §40-00 „Постъпления от 
продажба на нефинансови активи“/Пр. № 8, Пр. №4/ 

 
VI. Приема Разчет на разходите, финансирани от приватизационни 

сделки в размер на 2 174 711 лв., вкл. преходен остатък от 2018 г. – 1 
174 711 лв. /Пр. № 15/ 

- за  инвестиционните разходи за придобиване и основен ремонт на 
дълготрайни активи /91%/ - 1 906 533 лв. 

-  разходи, свързани с приватизационния процес /9%/ -  268 178 лв.  
 
VII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 50 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2019 г. и чл. 94, ал. 2 и ал.3, т.6 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема Разчет за 
финансиране на капиталови разходи от целева субсидия за капиталови 
разходи по обекти за строителство и основен ремонт и други позиции на 
разходите в съответните функции и параграфи, в размер на 2 392 300 лв. 
/Пр.№ 10/. 

 
VIII. Приема Разчет за численост и фонд работна заплата по 

функции и дейности, без звената от функция „Образование“, прилагащи 
системата на делегиран бюджет /Пр. № 18/. 

 
IX. Утвърждава Списък на длъжностите и на лицата с право на 

транспортни разходи и на педагогическия персонал с право на заплащане 
на част от транспортните разходи, съгласно чл. 36, ал. 2 от ПМС № 
344/21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2019 г. (Пр. №21). 

 



X. Приема лимит, програми, разчет за целеви разходи, субсидии и 
трансфери по бюджета:   

1. Приема лимити за:        
1.1. Социално-битови разходи в размер на 3% от утвърдените 

разходи за основни заплати на служителите, съгласно чл. 37 от ПМС № 
344/21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2019 г.  

1.2. Разходи за представителни цели на кмета на Община Варна и на 
кметовете на райони и кметства в размер до 2% от общия годишен размер 
на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, 
съгласно чл.90, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2019 г. и чл. 35, т. 3 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение 
на държавния бюджет на Република България за 2019 г. в общ размер от 48 
290 лв./Пр. № 35/. 

1.3. Разходи за представителни цели в размер на 24 148 лв. на 
Председателя на Общински съвет – Варна като 1% от общия годишен 
размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, 
съгласно чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2019 г. и чл. 35, т. 3 от ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение 
на държавния бюджет на Република България за 2019 г. /Пр. № 35/. 

2. Приема Общински програми и утвърждава разчет за целеви 
разходи и субсидии  по бюджета за 2019 г., както следва: 

2.1. Програми за промоция, профилактика и рехабилитация на 
общественото здраве /Пр. № 22/ в т.ч.: 

2.1.1. „Аз успявам”- целево финансиране в размер на 20 000 лв. по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“;  

  2.1.2. „Добър естетичен вид и комфорт чрез профилактика и 
лечение на гръбначните изкривявания” - целево финансиране в размер на 
20 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

  2.1.3. „Хипотерапия и рехабилитация на деца с увреждания и 
проблеми в развитието” - целево финансиране в размер на 25 000 лв. по 
§43 „Субсидии  и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

  2.1.4. „Грижа за деца с диабет и редки заболявания" - целево 
финансиране в размер на 16 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“; 

  2.1.5. „Скрининг на заболявания на белия дроб“ - целево 
финансиране в размер на 47 000 лв. по §43 „Субсидии  и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 



  2.1.6. „Скрининг на заболявания на щитовидната жлеза“ - целево 
финансиране в размер на 33 000 лв. по §43 „Субсидии  и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

  2.1.7. „Профилактика на женското здраве” -  целево финансиране в 
размер на 30 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

2.1.8. „Скрининг на преканцерози на маточната шийка“ - целево 
финансиране в размер на 18 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

2.1.9. „Скрининг на заболявания на простатната жлеза“ - целево 
финансиране в размер на 30 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

2.1.10. „Скрининг на очни заболявания“ - целево финансиране в 
размер на 30 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

2.1.11. „Профилактика на сънната апнея” - целево финансиране в 
размер на 20 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

2.1.12. „Превенция на заболяванията на слуха сред деца“ - целево 
финансиране в размер на 15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“; 

2.1.13. „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни 
вещества” - целево финансиране в размер на 75 000 лв. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“; 

2.1.14. „Профилактика за рака на гърдата“ -  целево финансиране в 
размер на 25 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“; 

2.1.15. „Детско дентално здраве“- целево финансиране в размер на 
17 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“   

2.1.16.  „Зеленият двор на Варна“ - целево финансиране в размер на 
25 000 лв.  по  §61-02 „Предоставени трансфери“ (-) на Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна. 

 2.1.17.  „Ранно откриване, превенция и профилактика на 
усложненията от диабета –  диабетно стъпало“ - целево финансиране в 
размер на 15 000 лв.  по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“.         



2.2. „Социална програма на Община Варна за 2019 г.“ в размер на 2 
641 119 лв., в т.ч. субсидии в размер на 52 000 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ по /Пр. № 
16/.   

2.3. Програма „Спорт” – 2 135 000 лв., в т.ч. субсидии за спортни 
клубове и организации – 1 313 000 лв. по § 45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Спортни бази 
за спорт за всички“ /Пр. № 25/. 

 2.4. Програма „Младежки дейности - 2019“ - целево финансиране в 
размер на 816 860 лв., в т.ч. субсидии в размер на: 5 000 лв. по §42 
„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, 21 000 лв. 
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“ и 470 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности за 
младежта“, /Пр. № 26/. 

2.5. „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и 
млади хора“ – 310 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 120 000 лв. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. №27/. 

2.6. „Социален туризъм“ - 21 000 лв. субсидии  по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност 
„Туристически бази“ /Пр. №28/. 

2.7. „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и 
студенти с изявени дарби“ – 177 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 18 500 
лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата“, 
66 500 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. 
№ 29/. 

2.8. „Програма за образователна интеграция на деца и ученици от 
различни етнически групи“ –72 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 20 000 
лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по образованието“/Пр.№ 30/. 

2.9. „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите 
кадри“ – 75 000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 5 000 лв. по §45 „Субсидии 
и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 
дейност „Други дейности по образованието“ /Пр. №31/. 

2.10. Програма за дейността на Наблюдателната комисия към 
Общински съвет – Варна – 34 730 лв., дейност „Общински съвети“ /Пр. № 
32/. 

2.11. Програма „Международни и местни културни прояви“ – 3 839 
000 лв., в т.ч. субсидии в размер на 800 000 лв. по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, 370 000 лв. по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ и 



150 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинствата“, дейност „Други дейности по културата“ /Пр. № 24/. 

2.12. Програма за устойчиво творческо развитие на фолклорен 
ансамбъл „Варна“ при Народно читалище  „Христо Ботев“ за 2019 г. – 
95 000 лв. като дофинансиране, по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ в дейност „Читалища“ 
/Пр.№ 2, Пр. №17/. 

2.13. Програма за проектиране и планиране на обекти, включително 
на обекти – недвижими културни ценности по бюджета за 2019 г. /Пр. 
№23/ и Програма за сътрудничество за актуализиране на Националния 
регистър на недвижимите културни ценности на територията на гр. Варна 
2019 – 2020 г. /Пр. №23a/ – общо за двете години - 310 200 лв., в т.ч.: 

- по §61-02 „Предоставени трансфери“ на НИНКН: 10 200 лв., като за 
2019 г. -  5 100 лв. и за 2020 г. - 5 100 лв.; 

- по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ - 
300 000 лв., като за 2019 г. - 150 000 лв. и за 2020 г. - 150 000 лв. /Пр.№ 23 
и Пр.№ 23а/. 

 2.14. Програма „Кръгова икономика“ в размер на 86 800 лв. за 
съвместен проект на Община Варна и Варненски свободен университет 
„Черноризец Храбър“, съгласно решение № 1416-2(№36)/19.12.2018 г. на 
Общински съвет –Варна по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“ за обучение на 25 служители от общинската 
администрация, дейност 122 „Общинска администрация“. 

2.15. Програма „Туризъм“ в размер на 4 771 169 лв., в т.ч. 166 000 лв. 
по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“. 

3. Предоставя и утвърждава целеви разходи, субсидии и 
трансфери, както следва: 

3.1. целева субсидия за изпълнение на дейности, извън обхвата на 
основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК на „Медицински център 
за рехабилитация и спортна медицина 1 – Варна“ ЕООД, в размер на 200 
000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №2/;  

3.2. целева субсидия за финансово оздравяване на „Специализирана 
болница по очни болести за активно лечение – Варна“  ЕООД,в размер на 
93 505 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 2/; 

3.3 целева субсидия на „Специализирана болница по очни болести за 
активно лечение – Варна“ ЕООД, в размер на 29 000 лв. за закупуване на 
спекуларен микроскоп по §55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“;  



3.4 целева субсидия на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” 
ЕООД, в размер на 18 833 лв. за ремонт на покрива на основната сграда по 
§55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;  

3.5 целева субсидия на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” 
ЕООД, в размер на 176 180 лв. за ремонт на три отделения в сградата на 
болницата, по §55 „Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“;  

3.6 целева субсидия на „Специализирана болница по акушерство и 
гинекология за активно лечение Проф. д–р Димитър Стаматов – Варна” 
ЕООД, в размер на 277 564 лв. за Изграждане на пристройка за външен 
асансьор към съществуващата сграда (в т.ч. асансьорна уредба), по §55 
„Капиталов трансфер“, дейност „Други дейности по здравеопазване“;  

3.7. целева субсидия за осъществяване на общински програми за 
промоция, профилактика и рехабилитация на общественото здраве – 2019 
г., разпределени по здравни заведения, /Пр. № 22/, както следва: 

-  на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – 
Варна“ ЕООД - 65 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. №22/; 

- на Варненско дружество по детска ендокринология – 16 000 лв., по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

- на „Специализирана болница за активно лечение по пневно-
фтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД - 9 000 лв. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

-  на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – 
Варна“  ЕООД – 30 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. №22/; 

- на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД - 27 000 лв. по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

 - на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД – 30 000 лв., 
по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

-  на „Многопрофилна болница за активно лечение Света Анна – 
Варна“ АД – 20 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 



нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. №22/; 

-  на „Многопрофилна болница за активно лечение Света Марина“ – 
75 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

- на „Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ – 
Варна“ ЕООД – 32 000  лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. №22/; 

- на „Диагностично – консултативен център Свети Иван Рилски“ – 
Аспарухово – Варна” ЕООД – 15 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

-  на „Диагностично - консултативен център 3 – Варна“ ЕООД – 
19 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

-  на „Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ ЕООД – 27 
000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

-  на „Диагностично - консултативен център V Варна - Света 
Екатерина“ ЕООД – 36 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ /Пр. №22/; 

-  на „Диагностично - консултативен център „Чайка““ ЕООД – 18 000 
лв., по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

- на  „Дентален център I Варна“ ЕООД – 17 000 лв. по §43 „Субсидии 
и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.8. целева субсидия на „Българска хотелиерска и ресторантьорска 
асоциация“ в размер на 53 000 лв. за организиране и провеждане на 
конкурс „Най-добър готвач на БХРА за 2019 г.“, по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“/Пр. №19/;    

 3.9. целева субсидия на Българска асоциация на сомелиерите и 
виноценителите в размер на 10 000 лв. за провеждане на национално 
изложение „Фестивал Вино и храна“, по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    

3.10. целева субсидия на Варненската туристическа камара за 
провеждане на „Кулинарна изложба Никулден“ в размер на 8 000 лв. по 
§45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    



3.11. целева субсидия на Българската асоциация на ресторантьорите 
и хотелиерите за провеждане на туристическо изложение „Тур-експо 
дестинация Варна - 2019“ в размер на 20 000 лв. по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“ /Пр.№19/;   

 3.12 целева субсидия на Варненската туристическа камара за 
провеждане на Черноморски туристически форум в размер на 20 000 лв. по 
§ 45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/; 

 3.13. целева субсидия на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ в 
размер на 15 000 лв. за организиране на празници на гроздолечението, 
виното и СПА терапиите с грозде и гроздови продукти в курорта „Св. Св. 
Константин и Елена“ по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
икономиката“ /Пр. №19/;   

3.14. целева субсидия на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ в 
размер на 20 000 лв. за Международна пътуваща експозиция от 
фотографии и рисунки, свързани с историята на първия български морски 
курорт „Св. Св. Константин и Елена“ по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    

3.15. целева субсидия на фондация „Св. Св. Константин и Елена“ в 
размер на 20 000 лв. за организиране на V пленер по скулптура с 
международно участие „Докосване до природата“, по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Други дейности по икономиката“ /Пр. №19/;    

3.16. целева субсидия за читалища в размер на 10 000 лв. субсидии 
по §45 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ за обогатяване на 
библиотечния фонд и закупуване на национални носии /Пр. № 2/;    

3.17. целева субсидия на народно читалище „Христо Ботев – 1928“, 
гр. Варна за подпомагане на дейността на Фолклорен ансамбъл „Варна“ за 
2018 г. в размер 95 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Читалища“ /Пр. № 2, 
/Пр.№17/;    

3.18. трансфери за подпомагане дейността на културни институти за 
съвместно финансиране, съгласно сключени договори с Министерство на 
културата по §61-02 „Предоставени трансфери“ в размер на 210 000 лв., 
както следва: за Държавна опера и Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – 
160 000 лв. и за Държавен куклен театър – 50 000 лв. /Пр. №24/;       

 3.19. трансфери за Театрално-музикален продуцентски център – 
Варна за реализиране на постановки за участие в Международен 
музикален фестивал в размер на 80 000 лв. по §61-02 „Предоставени 
трансфери“ /Пр. №24/;   



 3.20. целева субсидия в размер на 350 000 лв. на църковното 
настоятелство на храм „Свети мъченик Прокопий Варненски“, както 
следва: 208 000 лв. за довършителни работи по изграждане на храма, 80 
000 лв. за свещници, абсорбираща система и олтар и 62 000 лв. за 
иконостасни икони, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Субсидии и други разходи 
за дейности по религиозното дело“ /Пр. №24/;        

3.21. целева субсидия в размер на 350 000 лв. на Варненска и 
Великопреславска Света Митрополия, в т.ч. 200 000 лв. за ремонт на 
покрива на храм „Успение Богородично“, 150 000 лв. за  ремонт на 
отоплителната инсталация с подмяна на котел, по §45 „Субсидии и други 
текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Субсидии и други разходи за дейности по религиозното дело“ /Пр.№ 24/;  

3.22. целева субсидия в размер на 250 000 лв. за реализиране на 
проекти за облагородяване на малки околоблокови пространства, по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Озеленяване“ /Пр. №2/;  

3.23. целева субсидия на джамията в район „Аспарухово“ в размер на 
4 875 лв. по Решение № 1289-3(№32)/28.06.2018 г. на Общински съвет – 
Варна по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Субсидии и други разходи за дейности по 
религиозното дело“ /Пр. №24/;     

3.24. целева субсидия по Програма за сътрудничество за 
актуализиране на Националния регистър на недвижимите културни 
ценности на територията на гр. Варна 2019 – 2020 г., както следва: на 
НИНКН по §61-02 „Предоставени трансфери“ в размер на 5 100 лв. за 2019 
г. и на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, дейност 
„Други дейности по опазване на околната среда, по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“ в размер на 150 000 лв. за 
2019 г. /Пр. №23 и Пр. №23а/ 

3.25. целеви субсидии за общински програми, както следва: 
3.25.1. по програма „Аз успявам” – целево финансиране на 

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 - Варна“ 
ЕООД в размер на  20 000 лв. по § 43 „Субсидии  и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.25.2. по програма „Добър естетичен вид и комфорт чрез 
профилактика и лечение на гръбначните изкривявания” – целево 
финансиране на „Медицински център за рехабилитация и спортна 
медицина 1 - Варна“ ЕООД в размер на  20 000 лв. по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 



3.25.3. по програма „Хипотерапия и рехабилитация на деца с 
увреждания и проблеми в развитието” – целево финансиране на 
„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 - Варна“ 
ЕООД в размер на  25 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери 
за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

3.25.4. по програма „Грижа за деца с диабет и редки заболявания“ - 
целево финансиране на Варненско дружество по детска ендокринология в 
размер на 16 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за 
юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.25.5. по програма „Скрининг на заболявания на белия дроб“ - 
целево финансиране общо в размер на 47 000 лв., както следва: 
„Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични 
заболявания - Варна“ ЕООД – 9 000 лв., „Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - 
Варна“ ЕООД – 5 000 лв., „Диагностично - консултативен център V Варна 
- Света Екатерина“ ЕООД – 5 000 лв., „Диагностично - консултативен 
център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД – 5 000 лв., „Диагностично - 
консултативен център 3 – Варна“ ЕООД – 6 000 лв., „Диагностично - 
консултативен център 4 – Варна“ ЕООД – 5 000 лв., „Диагностично - 
консултативен център Свети Иван Рилски – Аспарухово - Варна“ ЕООД – 
7 000 лв., „Диагностично - консултативен център „Чайка““ ЕООД – 5 000 
лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.25.6. по програма „Скрининг на заболявания на щитовидната 
жлеза“ – целево финансиране общо в размер на 33 000 лв., разпределени, 
както следва: „Диагностично - консултативен център „Чайка““ ЕООД  - 6 
000 лв., „Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ – 
Варна“ ЕООД – 6 000 лв., „Диагностично - консултативен център 3 – 
Варна“ ЕООД – 7 000 лв.,  „Диагностично - консултативен център 4 – 
Варна“ ЕООД – 7 000 лв., „Диагностично - консултативен център „Чайка““ 
ЕООД – 7 000 лв., по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. №22/; 

3.25.7. по програма „Профилактика на женското здраве” - целево 
финансиране на „Специализирана болница по акушерство и гинекология за 
активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов - Варна“ ЕООД в размер на 
30 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.25.8. по програма „Скрининг на преканцерози на маточната шийка" 
- целево финансиране общо в размер на 18 000 лв., разпределени, както 
следва „Диагностично - консултативен център Свети Иван Рилски – 



Аспарухово - Варна“ ЕООД  – 8 000 лв., „Специализирана болница за 
активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - 
Варна“ ЕООД – 10 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. № 22/; 

3.25.9. по програма „Скрининг на заболявания на простатната жлеза" 
- целево финансиране общо в размер на 30 000 лв., разпределени, както 
следва: „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД – 6 000 лв., 
„Диагностично - консултативен център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД 
– 6 000 лв., „Диагностично - консултативен център 1 „Света Клементина“ – 
Варна“ ЕООД – 6 000 лв., „Диагностично - консултативен център 3 – 
Варна“ ЕООД – 6 000 лв., „Диагностично - консултативен център „Чайка““ 
ЕООД – 6 000 лв., по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ 
/Пр. № 22/; 

3.25.10. по програма „Скрининг на очни заболявания"- целево 
финансиране в размер на 30 000 лв. на „Специализирана болница по очни 
болести за активно лечение - Варна“ ЕООД по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

3.25.11. по програма „Профилактика на сънната апнея” - целево 
финансиране в размер на 20 000 лв. на „Многопрофилна болница за 
активно лечение Света Анна – Варна“ АД по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“ /Пр. №22/; 

3.25.12. по програма „Превенция на заболяванията на слуха сред 
деца“ - целево финансиране в размер на 15 000 лв. на „Диагностично - 
консултативен център 1 „Света Клементина“ – Варна“ ЕООД по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

3.25.13. по програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от 
психоактивни вещества” - целево финансиране в размер на 75 000 лв. на 
МБАЛ „Света Марина” ЕАД по §43 „Субсидии и други текущи трансфери 
за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

3.25.14. по програма „Профилактика за рака на гърдата“ - целево 
финансиране в размер на 25 000 лв. на „Диагностично - консултативен 
център V Варна - Света Екатерина“ ЕООД по §43 „Субсидии и други 
текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по здравеопазване“/Пр. №22/; 

3.25.15. по програма „Детско дентално здраве"- целево финансиране 
в размер на 17 000 лв. на „Дентален център I Варна“ ЕООД по §43 



„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Други дейности по здравеопазване“  /Пр. № 22/; 

3.25.16. по програма „Ранно откриване, превенция и профилактика 
на усложненията от диабета – диабетно стъпало“ - целево финансиране в 
размер на 15 000 лв. на „Диагностично - консултативен център 4 – Варна“ 
ЕООД по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 
предприятия“, дейност „Други дейности по здравеопазване“ /Пр. № 22/; 

3.25.17. по програма „Социална програма“ - целево финансиране на 6 
малки проекти на неправителствени организации по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Други дейности по социалното осигуряване“ общо в размер на 30 000 лв. 
/Пр. №16/; 

3.25.18. по „Социална програма“ - целево финансиране на фондация 
„Човек на фокус“ за програма „Запознаване на хора в неравностойно 
положение с традиционните християнски ценности и помощ при 
професионална реализация на младежи, възпитани в институции“, по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“, дейност „Други дейности по социалното осигуряване“ в размер на 
15 000 лв. /Пр. №16/; 

3.25.19. по „Социална програма“ - целево финансиране на Български 
червен кръст за организиране на коледен благотворителен концерт „Заедно 
за Коледа“, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“, дейност „Други дейности по социалното 
осигуряване“ в размер на 7 000 лв. /Пр. №16/; 

3.25.20. по „Програма за превенция на рисковото поведение сред 
деца и млади хора“ – 120 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ дейност „Други 
дейности по вътрешната сигурност“ /Пр. № 27/; 

3.25.21. по програма „Спорт” – 1 313 000 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Спортни бази за спорт за всички“ и 20 000 лв. по §42 „Текущи трансфери, 
обезщетения и помощи за домакинствата“ /Пр. №25/; 

3.25.22. по програма „Младежки дейности 2019“ - 21 000 лв. по §43 
„Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“ и 470 
000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“, дейност „Други дейности за младежта“  /Пр. № 26/; 

3.25.23. по програма „Социален туризъм“ - 21 000 лв. субсидии по 
§43 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, 
дейност „Туристически бази“ /Пр. № 28/;  

3.25.24. по програма „Програма за насърчаване творческите заложби 
на ученици и студенти с изявени дарби“ – 66 500 лв. по §45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Други дейности по образованието“ /Пр. № 29/; 



3.25.25. по програма „Програма за образователна интеграция на деца 
и ученици от различни етнически групи“ – 20 000 лв. по § 45 „Субсидии и 
други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 
„Други дейности по образованието“/Пр. № 30/; 

3.25.26. по програма „Програма за квалификация и насърчаване на 
педагогическите кадри“ – 5 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност „Други 
дейности по образованието“ /Пр. № 31/; 

3.25.27. по програма „Международни и местни културни прояви“ – 
800 000 лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически 
лица с нестопанска цел“ и 370 000 лв. по §43 „Субсидии и други текущи 
трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други дейности по 
културата“ /Пр. № 24/; 

3.25.28. целево финансиране на фондация „Човек на фокус“ по 
програма „Международни и местни културни прояви“ в размер на 25 000 
лв. по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 
нестопанска цел“ /Пр. 24/; 

3.25.29. по програма „Туризъм“ 2019 г. – 166 000 лв. по §45 
„Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 
цел“ /Пр. №19/; 

3.25.30. по Програма за сътрудничество за актуализиране на 
Националния регистър на недвижимите културни ценности на територията 
на гр. Варна 2019 – 2020 г. – целева субсидия общо за двете години – 310 
200 лв., както следва: 

- по §61-02 „Предоставени трансфери“ на НИНКН: 10 200 лв. , като 
за 2019 г. - 5 100 лв. и по §43 „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“ на Варненски свободен университет 
„Черноризец Храбър“: 300 000 лв., като за 2019 г. - 150 000 лв. /Пр. № 23 и 
Пр. №23а/ 

3.25.31. целева субсидия/разходи във връзка с Решение № 1143-5(28)/ 
21.03.2018 г. на Общински съвет – Варна в размер на 288 000 лв. за 
продуктово позициониране на град Варна в телевизионната продукция на 
Нова телевизия с работно заглавие „Фалшив герой“, по §43 „Субсидии и 
други текущи трансфери за нефинансови предприятия“, дейност „Други 
дейности по културата“ /Пр. №2/. 

3.26. Упълномощава кмета на общината да договори условия по 
предоставянето и отчитането на целевите субсидии и трансфери.  

4. Приема целеви разходи за помощи по решения на Общински 
съвет – Варна по §42 „Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинствата“, 

както следва за: 



4.1. Подпомагане на лечението на граждани от бюджета на дейност 
„Други дейности по здравеопазването” – 159 000 лв., в т.ч. 39 000 лв. 
преходни от 2018 /Пр. № 2/.   

4.2. Подпомагане на двойки за инвитро процедура от бюджета на 
дейност „Други дейности по здравеопазването”– 283 016 лв., в т.ч. 123 016 
лв.преходни от 2018 г., /Пр. № 2/. 

Общо помощи по т. 4.1. и т. 4.2. – 442 016 лв. 
4.3. Социално битови разходи на социално слаби граждани - по 

бюджета на дейност „Други служби и дейности по социалното 
осигуряване” – 140 794 лв. в т.ч. 26 700 лв. преходни от 2018 г. /Пр. № 2, 
Пр. № 16/. 

4.4. Подпомагане на деца на загинали полицаи - по бюджета на 
дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване” – 12 000 
лв. /Пр. № 2, Пр. № 16/. 

Общо помощи по т. 4.3. и т. 4.4 – 152 794 лв. 
4.5. Погребения на социално слаби и бездомни - по бюджета на 

дейност „Обредни домове и зали” – 10 000 лв. /Пр. № 2/.  
4.6. Транспортни разходи по групи правоимащи по бюджета на 

дейност „Други дейности по транспорта и пътищата” – 8 433 200 лв., в т.ч. 
350 000 лв. преходни от 2018 г. /Пр. №9/. 

4.7. Утвърждава разпределение от преходния остатък на приходите 
от дарения за бедствието от 19.06.2014 г. в кв. „Аспарухово“ в размер на 
162 617 лв. по §42-02 „Обезщетения и помощи по социалното 
подпомагане“ в местна дейност 284 „Ликвидиране на последици от 
стихийни бедствия и аварии“ /Пр. № 2/.   

5. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 
туристическия данък за 2019 г. /Пр. № 19/. 

6. Приема Разчет на разходите, финансирани с приходи от 
концесионни плащания през 2018 г. /Пр. №33/. 

7. Приема разходи за мероприятия, свързани с намаляване броя 
на безстопанствените кучета за 47 000 лв. по бюджета на Общински 
приют за безстопанствени кучета, събрани от „Общинска такса  за 
притежаване на куче“, съгласно чл. 175 от Закона за ветеринарно 
медицинската дейност  /Пр. №1/. 

 
XІ.  Приема разпределение на Преходен остатък за 2019 г. в размер 

на 65 669 358 лв., /Пр. №11/. 
 
XII. Приема Очакван размер на просрочените вземания, които ще 

бъдат събрани през 2019 г. /Пр. №14/. 
 
XIII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 8 от 



Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява 
индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз, в т.ч. индикативен разчет за капиталови разходи, финансирани със 
средства от Европейския съюз и планирани трансфери за съфинансиране 
на проекти и програми на ЕС /Пр. №34 и Пр. №1/. 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона 
за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява предоставянето 
на временни безлихвени заеми по индикативен годишен разчет за сметките 
за средства от Европейския съюз от бюджета на Община Варна в размер на 
12 810 343 лв. за финансиране на проекти и програми на ЕС, до 
възстановяването на разходите от Управляващия орган /Пр. №34/. 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 9 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна одобрява 
актуализирана бюджетната прогноза за местни дейности за периода 
2019-2021 г., съгласно приложение /Пр. №37/.  

  
XVI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 
Варна определя второстепенните разпоредители с бюджет за 2019 г., 
съгласно приложение /Пр. №20/. 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя 
максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2019 г. в размер на 387 200 000 лв. 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна определя 
максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2019 г. в размер на 303 700 000 лв.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 39 от Закона за публичните 
финанси, Общински съвет – Варна определя:  

1. Максимален размер на общински дълг, който може да бъде поет 
през 2019 г. – до 82 586 000 лв.  

2. Максимален дълг към 31.12.2019 г. до 136 294 000 лв.  



3. Максимален размер на общинските гаранции, които могат да 
бъдат издадени през 2019 г. – до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. Максимален размер на издадените общински 
гаранции към 31.12.2019 г. – до 5% от общата сума на приходите и общата 
изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на 
бюджета на общината. 

 
 XX. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 94 от Закона за 
публичните финанси, чл. 8, ал. 5 от Закона за общинската собственост 
Общински съвет – Варна определя разходи за изпълнение на дейности от 
местно значение за райони и кметства за дейност „Озеленяване“, които се 
финансират с 30 % от приходите от отдаване под наем на имоти – 
общински жилища, предоставени за управление на кметовете на райони 
или кметства по Закона за общинска собственост /Пр. №36/.   

 
XXI. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 40 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна определя при изпълнението 
на бюджета за 2019 г. да се съблюдават следните приоритети: 

1. плащания по обслужване на общинския дълг. 
2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, 

стипендии и медикаменти. 
3. храна, отопление, осветление, както и издръжка на социалните, 

здравните и образователни заведения. 
 
XXII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 95 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна предвижда резерв за 
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 10 000 лв. по §00-98 
„Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, дейност „Превантивна 
дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ /Пр. 
№2/.   

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

самоуправление и местната администрация и чл. 126 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие временно 
свободните средства по бюджета на общината да се ползват за текущо 
финансиране на одобрените по бюджета разходи и други плащания, при 
условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните 
от държавата дейности в определените им размери, както и на местните 



дейности и се спазват относимите за общината фискални правила, като не 
се променя предназначението на средствата в края на годината. 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 104 , ал. 1, т. 5 от Закона 
за публичните финанси, Общински съвет – Варна дава съгласие при 
възникнала необходимост и временен недостиг, да се осигуряват 
заемообразно средства за осъществяване на одобрени проекти от 
бюджета на Община Варна до възстановяването на разходите от 
Управляващия орган.  

 
 XXV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, и чл. 84, ал. 6 от 
Закона за публичните финанси, Общински съвет – Варна приема за 
сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджета за 
2019 г. /Пр.№ 38/. 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 100, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна възлага на кмета на 
Община Варна: 

 - да определи конкретните лица, права и задължения на 
второстепенните разпоредители с бюджет; 

  - да определи и утвърди бюджетите на второстепенните 
разпоредители с бюджет; 

 - да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 
утвърди разпределението; 

  - в изпълнение на Решение 567-7(14)/20.12.2016 г. на Общински 
съвет – Варна възлага на кмета, средствата за хранене на децата в 
общинските детски градини, с изключение на децата в яслените групи, да 
им бъдат определени и утвърдени със самостоятелни бюджети, извън 
делегираните им бюджети; 

  - възлага на кмета на Община Варна функцията по изграждането, 
основния ремонт и реконструкцията на спортни и фитнес площадки на 
открито в училищата и основния ремонт и реконструкцията на площадки 
за игра на открито и спорт в детските градини, включени в Разчета за 
капиталови разходи - функция „Образование“ /Пр. № 4/ и в качеството на 
възложител по Закона за обществените поръчки да осъществи 
необходимите действия. Средствата да бъдат определени и утвърдени със 
самостоятелни бюджети, извън делегираните бюджети на училищата и 
детските градини. 

 



   XXVII. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.125 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет – Варна оправомощава кмета на 
Община Варна, както следва: 

 - да извършва компенсирани промени, наложени в резултат на 
изменение в макроикономическите условия, възникване на неотложни 
потребности или други непредвидими обстоятелства, настъпили през 
бюджетната година: 

- в частта за делегираните от държавата дейности - между 
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

- в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в 
рамките на една дейност или от една дейност в друга по бюджета, без да 
изменя общия размер на разходите. 

- в изпълнение на правомощията си по т. 1, кметът издава заповеди. 
- след извършване на промените, кметът включва информация за 

същите в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.  
- да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 
международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито 
бюджет е част от общинския бюджет. 

- да кандидатства за средства по структурни фондове на Европейския 
съюз, по национални програми и други източници за реализиране на 
годишните цели на общината за изпълнение на общинския план на 
развитие. 

- да кандидатства за средства от Централния бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 

- да кандидатства за безлихвен заем от Централния бюджет и други 
източници при необходимост при реализиране на общински програми и 
проекти. 

- да разработва и изменя, при необходимост, индикативен разчет за 
сметките за средства от Европейския съюз по оперативните програми, 
съгласно изискванията на Министерство на финансите. 

 
 
 
 
 
 



1533-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение за безвъзмездно  предоставяне на гориво за отопление на 
културните институти за 2019 г., с цел тяхното подпомагане, както следва: 

  - Театрално-музикален продуцентски център – Варна - 60 тона;  
  - Държавен куклен театър – Варна – 18 тона. 
  Средствата да бъдат осигурени от дейност 736 „Оперно-

филхармонични дружества и опери“ от бюджета на Община Варна за 2019 
г. 

 
 
 
 
1534-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 43 200 
лв. (четиридесет и три хиляди и двеста лв.) с включен ДДС на „Медийна 
група Черно море” ЕООД, ЕИК 103110595, за реализиране на 
телевизионно предаване за излъчване по ТВ „Черно море” – „Европейска 
Варна”. В сключения договор с медията следва да бъде включено 
задължение за отразяване на значими събития на Община Варна. 

 Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ 
от бюджета на Община Варна за 2019 г. 

 
 
 
 
1535-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 45 186 
лв. (четиридесет и пет хиляди сто осемдесет и шест лв.) с включен ДДС на 
„Дарик радио” АД, ЕИК 831476119, за съвместен медиен проект „Зала 
Пленарна” на „Дарик радио”, Община Варна и Общински съвет – Варна. В 
сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за 
отразяване на значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 123 „Общински съвети“ 
от бюджета на Община Варна за 2019 г. 

 
 
 
 
 



1536-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 16 800 
лв. (шестнадесет  хиляди и осемстотин лв.) с включен ДДС на „Дарик 
радио” АД, ЕИК 831476119, за  медийна подкрепа „Варна – Европейски 
град на спорта 2019”. В сключения договор с медията следва да бъде 
включено задължение за отразяване на спортни, културни и други значими 
събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт 
за всички“, програма „Спорт“ /приложение № 25/ от бюджета на Община 
Варна за 2019 г. 

 
 
 
 
 
1537-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 30 700 
лв. (тридесет  хиляди седемстотин лв.) с включен ДДС на БНР „Радио 
Варна“, ЕИК 000672343-0025, за медийно отразяване на младежки, 
културни, спортни  и обществени прояви. В сключения договор с медията 
следва да бъде включено задължение за отразяване на културни,  спортни 
и други значими събития на Община Варна. 

 Средствата да бъдат осигурени от дейност 369 „Други дейности по 
младежта“, програма „Младежки дейности“ /приложение № 26/ от 
бюджета на Община Варна за 2019 г. 

 
 
 
1538-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 30 000 
лв. (тридесет хиляди лв.) с включен ДДС на „Труд медиа“ ЕООД, ЕИК 
203021560, за популяризиране на работата на органите на местно 
самоуправление в Община Варна за реализиране на спортни, културни, 
образователни, инфраструктурни и други значими проекти. В сключения 
договор с медията следва да бъде включено задължение за отразяване на 
спортни, културни и други значими събития на Община Варна.  

Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт 
за всички“, програма „Спорт“ /приложение №25/ от бюджета на Община 
Варна за 2019 г. 

 



1539-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 36 000 
лв. (тридесет и шест хиляди лв.) с включен ДДС на „Медия груп 24“ 
ЕООД, ЕИК 160100650 за медийно отразяване на дейността на Община 
Варна и Общински съвет – Варна, в областта на културата и спорта. В 
сключения договор с медията следва да бъде включено задължение за 
отразяване на културни, спортни и други значими събития на Община 
Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 759 „Други дейности по 
културата“ от бюджета на Община Варна за 2019 г. 

 
 
 
 
 
1540-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 7 000 
лв. (седем хиляди лв.) с включен ДДС на „Венис груп“ ЕООД- „БРАТ-
BG“, ЕИК 202444664 за популяризиране на инициативите и добрите 
практики на органите за местно самоуправление. В сключения договор с 
медията следва да бъде включено задължение за отразяване на значими 
събития в областта на туризма, културата и спорта на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“, приложение № 19 от бюджета на Община Варна за 2019 г. 

 
 
 
 
 
1541-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 4 000 
лв. (четири хиляди лв.) с включен ДДС на „Роял Комюникейшън“ 
ЕООД, ЕИК 205185996 за информационно сътрудничество и представяне 
на Община Варна. В сключения договор с медията следва да бъде 
включено задължение за отразяване на значими събития в областта на 
туризма, културата и спорта на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 898 „Други дейности по 
икономиката“, приложение № 19 от бюджета на Община Варна за 2019 г. 

 
 



1542-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 29 760 
лв. (двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет лв.) с включен ДДС 
на „Про нюз България“ АД, ЕИК 202217061 за популяризиране на 
морската столица, като Европейски град на спорта и представяне на 
възможностите за туризъм. В сключения договор с медията следва да бъде 
включено задължение за отразяване на спортни, културни,  и други 
значими събития на Община Варна. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 714 „Спортни бази, спорт 
за всички“, програма „Спорт“ /приложение №25/ от бюджета на Община 
Варна за 2019 г. 

 
 
 
 
1543-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка със свое Решение 
№ 601-4(15)30.01.2017 г., и по предложение от кмета на Община Варна с 
рег. № РД17003818ВН-135ВН/02.01.2019 г.,  Общински съвет – Варна 
реши: 

1. Дава съгласие за сключване на анекс към Договор за безвъзмездна 
финансова помощ  № в ИСУН BG16RFOP001-1.002-0002-C01, рег.№ РД-
02-37-12/10.01.2017 г. за продължаване на срока за изпълнение на проекта 
до 10.10.2019 година.  

2. Упълномощава кмета на Община Варна да издаде в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 
– Главна дирекция „Градско и регионално развитие”, нов Запис на заповед 
по образец със срок на предявяване за плащане до 10.02.2020 г. - четири 
месеца след приключване на новата продължителност на проекта, 
гарантиращ пълния размер на исканото авансово плащане в размер до 
8 830 908,42 (осем милиона осемстотин и тридесет хиляди деветстотин и 
осем лева и 42ст.) по Административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – BG16RFOP001-1.002-0002-
C01, рег.№ РД-02-37-12/10.01.2017г. за изпълнение на проект № 
BG16RFOP001-1.002-0002  „Естетизация и модернизация на градската 
среда във Варна“ по процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-
Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП 



„Региони в растеж“ 2014-2020 год., съгласно приложение към настоящото 
решение. 

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

 
 
 
 
1544-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на 
Община Варна с рег. № РД18016461ВН-029ВН/16.01.2019 г.,  Общински 
съвет – Варна дава съгласие кметът на Община Варна да издаде в полза на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 
– Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално 
развитие“,  Запис на заповед по образец със срок на предявяване за 
плащане до 03.06.2021 г. - четири месеца след изтичане на крайния срок по 
изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, гарантиращ пълния размер на исканото авансово 
плащане в размер до 412 536,46 лв. (четиристотин дванадесет хиляди 
петстотин тридесет и шест лева и 46 ст.) по Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН – 
BG16RFOP001-1.002-0004-C01, рег.№ РД-02-37-80/03.08.2018 г. за 
изпълнение на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 
административни сгради – сградата на ОДМВР – Варна“,  по 
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020-Варна“, част от процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 
съгласно приложение към настоящото решение. 

 
 
 
 
1545-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от Закона за 
местните данъци  и такси и по предложение от кмета на Община Варна с 
рег. № РД18023394ВН/05.12.2018 г, Общински съвет – Варна изменя  т. 
13.1 от Приложение № 2, към Наредбата за определянето и 



администриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Варна, както следва: 

„т. 13.1.Вход зоопарк в ОП „Зоопарк-СЦ“ – Варна: 
- Деца от 3 до 7 години – 1.00 лв.; 
- Ученици от 7 до 18 години и пенсионери – 2.00 лв.; 
- Лица над 18 години – 3.00 лв.; 
- Пакетен билет за семейство с деца до 18 години – 6.00 лв.; 
- Групови посещения на ученици и пенсионери над 15 лица – 1.00 лв. 

на човек; 
- Контактна зона - общуване с безопасни за посетителите животни – 

10 мин. – 2.00 лв. 
 
 
 
 
 
1546-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 1, ал. 2 от Закона за 
местните данъци  и такси и по предложение от кмета на Община Варна с 
рег. № РД19000463ВН/09.01.2019 г,  Общински съвет – Варна приема 
изменения и допълнения в Наредбата на Общински съвет – Варна за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Варна, както следва:  

Чл. 39 се изменя, както следва: 
а) досегашният текст се отменя, създава се ал. 1. 
б) създават се ал. 1 до ал.12: 
„(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската 

администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни 
средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се 
съобщава на данъчно задълженото лице. 

(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите 
на общините: 

1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана 
връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за 
администриране на местните данъци и такси на съответната община за 
обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан 
от Министерството на вътрешните работи, или 

2. ежемесечно – на електронен носител. 
(3) Алинея 1 не се прилага, когато: 
1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 



3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство 
няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на 
страната; 

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от 
данък; 

(4) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите 
по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно 
седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от 
придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за 
движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на 
регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по 
наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните 
данъци  и такси. 

(5) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен 
адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се 
подават пред общината по регистрация на превозното средство. 

(6) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на 
освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с 
данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация. 

(7) Служителят на общинската администрация може да изисква 
документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за 
данъчното облагане. При прекратяване на регистрация на превозно 
средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен 
орган. 

(8) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва 
останалите съсобственици. 

(9) Когато липсват данни за годината на производство на пътното 
превозно средство, за такава се приема годината на първата му 
регистрация. 

(10) Когато няма налична информация в общината за платения данък 
по чл. 44 от Закона за местните данъци  и такси, собственикът представя 
документ за платения данък при придобиването на декларираното 
превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху 
добавената стойност – документ, удостоверяващ внасянето на данъка 
върху добавената стойност. 

(11) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства 
по чл. 55, ал. 7 от Закона за местните данъци  и такси липсват данни за 
допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в 
декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална маса на състава 
от превозни средства, определена от производителя. 

(12) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от 
значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя 
от служител общинската администрация и се съобщава на лицето. 



Чл. 40, ал.1 се изменя, както следва:  
(1) За леки и товарни автомобили с технически допустима 

максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два 
компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната 
формула: 

ГДПС = ИмК х ЕК, 
където: 
 
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за 

леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не 
повече от 3,5 т; 

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; 
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 
 
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в 

зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в 
зависимост от годината на производство на автомобила, по следната 
формула: 

 ИмК = СkW х Кгп, 
 
където: 
 
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на 

двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на 
данъка, както следва: 

а) до 55 kW включително– 0,95 лв. за 1 kW; 
б) над 55 kW до 74 kW включително– 1,28 лв. за 1 kW; 
в) над 74 kW до 110 kW включително–1,57 лв. за 1 kW; 
г) над 110 kW до 150 kW включително– 1,76 лв. за 1 kW; 
д) над 150 kW до 245 kW включително– от 1,90 лв. за 1 kW; 
е) над 245 kW– 2,10 лв. за 1 kW; 
 
КГП е коригиращ коефициент за годината на производство на 

автомобила в следните размери: 
Брой на годините от годината на производство, 
включително годината на производство 
 

Коефициент 

 Над 20 години 
 

1,1 

 
Над 15 до 20 години включително 
 

1 

 
Над 10 до 15 години включително 
 

1,3 

 
Над 5 до 10 години включително 
 

1,5 

 
До 5 години включително 
 

2,3 

 
 



2. екологичният компонент се определя в зависимост от 
екологичната категория на автомобила, както следва: 

Екологична категория 
 

Коефициент 

 
без екологична категория, с екологични 
категории “Евро 1“ и „Евро 2“ 
 

1,10 

 „Евро 3“ 
 

1,00 

 
„Евро 4“ 
 

0,80 

 
„Евро 5“ 
 

0,60 

 
„Евро 6“ и „ЕЕV“ 
 

0,40 

 
В чл. 40, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „леки автомобили“ се 

заменят с „леки и товарни автомобили с технически допустима 
максимална маса не повече от 3,5 т“; 

 
В чл. 40, ал. 4 се изменя, както следва: 
„Данъка за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от 

Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 
януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и 
четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан 
по-нататък “Регламент (ЕС) № 168/2013“, на базата на общото тегло в 
размер, както следва:“ 

 
Чл. 40, ал. 6 се изменя, както следва:: 
„(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима 

максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер на 25 лв. за 
всеки започнати 750 кг товароносимост.“; 

 
Чл. 40, ал. 8 се изменя, както следва: 
(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, 

бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без 
тролейбусите,  е в размер от 125 лв. 

Чл. 40, ал. 9 се изменя, както следва: 
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона в размер 

на 250 лв.  
 
 В чл. 40, ал. 12 се изменя, както следва: 
(12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, 

определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013, е в размер на 125 лв. 
  
Създава се нова ал. 14, със следния текст: 
„(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните 

данъци  и такси няма данни за екологичната категория на моторното 



превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична 
категория.“ 

 
Чл. 43 се изменя, както следва:  
(1) Освобождават се от данък превозните средства на: 
1. държавните и общинските органи и организации на бюджетна 

издръжка, които са със специален режим на движение, линейки и пожарни 
на други лица, както и на Държавна агенция „Технически операции“ за 
изпълнение на дейностите, определени със закон; 

2. дипломатическите представителства и консулства при условията 
на взаимност; 

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на 
организацията; 

4. лекият автомобил - собственост на лице с намалена 
работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см 
и с мощност до 117,64 kW. 

(2) Освобождават се от данък електрическите автомобили, 
мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства 
категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 
168/2013. 

(3) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият 
собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за 
времето до края на календарната година. 

(4) За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, 
данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на 
регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно 
средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от 
собственика в съответното звено „Пътна полиция“ по месторегистрация на 
превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, 
за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за 
разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията 
им за движение и представяне на удостоверение за предаване за 
разкомплектоване. 

(5) Алинея 4 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства, 
чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от 
Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно 
прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен 
номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни 
стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591. 

 
В чл. 44 се отменя ал. 1 и се изменя ал. 2: 
а) алинея 1 се отменя; 
б) алинея 2 се изменя така: 



„(2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW 
включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът 
се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични 
категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения 
по чл. 40, ал. 3 данък.“; 

в) алинея 3 се изменя, както следва: 
„(3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима 

максимална маса над 3,5 т, двигатели, съответстващи на екологична 
категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за 
съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от 
определения по чл. 40, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“; 

г) алинея 4 се изменя както следва: 
„(4) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за 

екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че 
превозното средство е без екологична категория.“ 

д) създава се нова ал. 5: 
„(5) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по 

редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и 
гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в 
размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 40, ал. 5, при условие 
че не се използват за други цели. 

 
В чл. 45 се изменя, както следва: 
а)ал.1 се изменя така: 
„(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни 

вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за 
която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави 
отстъпка 5 на сто.“ 

б) създава се нова ал. 3: 
„(3) Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния 

технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се 
удостоверява със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между 
информационната система за електронно регистриране на извършените 
периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от 
Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, и: 

а) системата за обмен на информация, поддържана от 
Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или 

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси 
на общината, или 

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.“ 
 



Чл.46 се изменя, както следва: 
„чл. 46 Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по 

постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по 
чл. 54, ал. 5 от Закона за местните данъци  и такси – в приход на общината 
по регистрация на превозното средство.“. 

 
 
 
 
 
1547-5. На основание на чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и чл. 171, т. 5 от Закон за 
движение по пътищата и по предложение от кмета на Община Варна с рег. 
№ РД19001325ВН/09.01.2019 г., Общински съвет – Варна изменя и допълва 
свое Решение № 1744-4(36)/11,12.11.2014 г., както следва: 

1. Репатриране на неправилно паркирано ППС: 
1.1 Зона център, с обхват-приложение № 3, ал.1 и ал. 2 от Наредба за 

организация на движението на територията на община Варна и кв. 
Аспарухово – цена 45 лв. По време на действия по репатриране на ППС и 
при явяване на водача на репатрираното ППС място, се заплаща цена – 
30лв. 

1.2 Зона квартали, с обхват – кв. Чайка; кв. Левски; кв. Младост; кв. 
Трошево; кв. Възраждане; кв. Победа; кв. Изгрев; кв. Галата и кв. С. И. 
Рилски – цена 50 лв. По време на действия по репатриране на ППС и при 
явяване на водача на репатрираното ППС място, се заплаща цена – 35лв. 

1.3 Зона крайни квартали – кв. Владиславово; Виница; кв. Бриз и 
всички селищни образувания – цена 55лв. По време на действия по 
репатриране на ППС и при явяване на водача на репатрираното ППС място, 
се заплаща цена – 40лв. 

1.4 Максимална цена от Репатриране на ППС и цена за отговорно 
пазене – 300 лв.  

2. Репатриране на излезли от употреба ППС и оказване на съдействие 
на юридически и физически лица: 

2.1 Зона център, с обхват-приложение № 3, ал.1 и ал.2 от Наредба за 
организация на движението на територията на Община Варна и кв. 
Аспарухово – цена 22 лв. 

2.2 Зона квартали, с обхват – кв. Чайка; кв. Левски; кв. Младост; кв. 
Трошево; кв. Възраждане; кв. Победа; кв. Изгрев; кв. Галата и кв. 
С.И.Рилски – цена 25 лв. 

2.3 Зона крайни квартали – кв. Владиславово; Виница; кв.Бриз и 
всички селищни образувания – цена 27лв. 

 
 



1548-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо с рег. № 
ОС18000562ВН/25.09.2018 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, Общински съвет – Варна предлага на Президента на 
Република България да не се опрости задължението на Кирил Малеев от 
гр. Варна.   
 
 
 

1549-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение за предоставяне на 5 броя абонаментни карти за целия 
градски транспорт за нуждите на „Дружеството на инвалидите – Варна“. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 849 „Други дейности по 
транспорта“, приложение № 9 от бюджета на Община Варна за 2019 г. 

 
 
 
 
 
1550-5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
взема решение за предоставяне на 2 броя абонаментни карти за целия 
градски транспорт за нуждите на Дружество за хора с увреждания 
„Бриз-2014“. 

Средствата да бъдат осигурени от дейност 849 „Други дейности по 
транспорта“, приложение № 9 от бюджета на Община Варна за 2019 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 
№ 37 

от заседание, проведено на 30.01.2019 г. 
по точка  шеста от дневния ред 

 
 

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

(1) – избор на временни членове на Експертния съвет към фонд 
„Култура“. 

 
Докл.: Даниела Димова – Председател на ПК „КДР“ 

          
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1551-6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 3 и ал. 4 от 
Правилника за работа на фонд „Култура” на Община Варна и по 
предложение на ПК „Култура и духовно развитие“, Общински съвет – 
Варна избира временни членове на Експертния съвет на фонд 
„Култура”, както следва:   

1. Симеон Стефанов Лютаков; 
2. Кремена Цанкова Маркова; 
3. арх. Владимир Максимов Попов; 
4. Росица Иванова Тодорова;  
5. Димитър Константинов Дермански; 
6. Страцимир Илков Павлов. 

 
 

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 
№ 37 

от заседание, проведено на 30.01.2019 г. 
по точка  седма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Транспорт“ относно: 

(1) – възлагане на „Градски транспорт“ ЕАД да организира 
двупосочен автобусен превоз на пътници два пъти седмично от град Варна 
до спирка  хотел „Белвю“. 

 
Докл.: Добромир Джиков – Председател на ПК „Транспорт“ 

      
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1552-7. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
възлага на „Градски транспорт“ ЕАД да организира двупосочен 
автобусен превоз на пътници два пъти седмично от центъра на град Варна 
до спирка  хотел „Белвю“. 

Средствата за изпълнение на горното решение да бъдат осигурени по 
икономическата рамка от дейност 849 „Други дейности по транспорта и 
пътищата“, §10 по бюджета на Община Варна за 2019 г., Общинско 
предприятие „Транспорт и автоматизирана система за регулиране на 
уличното движение“. 
 

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 
№ 37 

от заседание, проведено на 30.01.2019 г. 
по точка  осма от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
“Здравеопазване“ относно: 

(1) – разкриване на места за краткотраен престой на пациенти в две 
от отделенията на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД. 

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

         
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1553-8. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с докладна записка 
от управителя на „Специализирана болница за активно лечение на 
онкологични заболявания д-р Марко Антонов Марков - Варна“ ЕООД с 
рег. № РД19000937ВН/16.01.2019 г., Общински съвет – Варна подкрепя 
разкриването на 10 места за краткотраен престой на пациенти в 
Отделението по лъчелечение и 8 места за краткотраен престой на пациенти 
в Отделението по медицинска онкология и палиативни грижи на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания 
д-р Марко Антонов Марков – Варна“ ЕООД и необходимостта от 
включването им в Националната здравна карта. 

На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния 
кодекс, Общински съвет – Варна допуска предварително изпълнение на 
горното решение, 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 
№ 37 

от заседание, проведено на 30.01.2019 г. 
по точка  девета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
“Опазване и възпроизводство на околната среда“ относно: 

(1) – приемане на План за действие за управление, предотвратяване и 
намаляване на шума в околната среда на територията на агломерация 
Варна. 

   Докл.:  Николай Георгиев – общински съветник 
         

 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1554-9. На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
съгласно чл. 8, ал. 2, т. 1 от Закон за защита от шума в околната среда и чл. 
16, ал. 3, т. 1 от Наредбата за изискванията към разработването и 
съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за 
действие и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД 
18022914ВН/28.11.2018 г., Общински съвет – Варна приема План за 
действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в 
околната среда на територията на агломерация 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 
№ 37 

от заседание, проведено на 30.01.2019 г. 
по точка  десета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
“Правна комисия“ относно: 

(1) – определяне минимални условия и изисквания за сключване на 
договор за организиране на система за разделно събиране на битови 
отпадъци на територията на Община Варна за отпадъчни материали от 
облекла и текстил от домакинствата. 
 

Докл.: Христо Атанасов – Председател на ВрК „Правна комисия“ 
          
 
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1555-10. На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и по предложение на 
кмета на Община Варна с рег. № РД19000044ВН/09.01.2019 г., Общински 
съвет – Варна определя минимални условия и изисквания за сключване 
на договор за организиране на система за разделно събиране на битови 
отпадъци на територията на Община Варна за отпадъчни материали 
от облекла и текстил от домакинствата, 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 
№ 37 

от заседание, проведено на 30.01.2019 г. 
по точка  единадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Разглеждане на отчет от Председателя на Общински 
съвет – Варна за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 
периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. 
 

    Докл.: Лидия Маринова – общински съветник 
          
 

 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1556-11. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 и 

във връзка с чл. 8, ал. 1, т. 11 от Правилника за организация и дейността на 
Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общински съвет – Варна приема отчет на 
Председателя на Общински съвет – Варна за дейността на Общински 
съвет – Варна и неговите комисии за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 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 
№ 37 

от заседание, проведено на 30.01.2019 г. 
по точка  дванадесета от дневния ред 

 
 

ОТНОСНО: Упълномощаване на представителя на Община Варна 
да участва в Общо събрание на „Асоциация по В и К”, в област с 
административен център Варна, насрочено на 05.02.2019 г. 

 
Докл.: Лидия Маринова – общински съветник 

  
     
 Общински съвет – Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1557-12. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 
т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 
198е от Закона за водите, и във връзка с писмо с № 
РД19000691ВН/14.01.2019 г. от Областен управител на област с 
административен център Варна, Общински съвет – Варна упълномощава, 
при невъзможност на кмета на община Варна да присъства, представителя 
на община Варна – общинския съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, да 
участва в Общото събрание на Асоциация по В и К в област с 
административен център – Варна, което ще се проведе на 5 февруари 2019 
г. от 11,00 часа, в заседателната зала на Областна администрация Варна, и 
да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 
има следните правомощия: 

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане 
бюджета за 2019 г. на Асоциация по В и К на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, Варна.“ - Да 
участва в разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-
добрата защита интересите на община Варна. 

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
отчета по бюджета за 2018 г. на Асоциация по В и К на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, 
Варна.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на община Варна.  



ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Обсъждане и приемане на 
отчета за дейността за 2018 г. на Асоциация по В и К на обособена 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, 
Варна.“ - Да участва в разискванията по тази точка и да гласува с 
оглед най-добрата защита интересите на община Варна.  

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Разглеждане, обсъждане и 
изразяване на становище относно постъпило предложение от 
„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД за промяна на Бизнес плана 
за периода 2017г.-2021г. в частта за 2019г.-2021г.“ - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна.  

ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Други“ - Да участва в 
разискванията по тази точка и да гласува с оглед най-добрата защита 
интересите на община Варна.  

1557-12-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Варна 
решава след участието си в Общото събрание на Асоциация по В и К в 
област с административен център – Варна, представителят на община 
Варна, общинският съветник Пейчо Иванов Бюлбюлев, на следващото 
заседание на Общински съвет – Варна да внесе писмен доклад за взетите 
решения на Общото събрание, за сведение. 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

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

  
 
     



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

 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 37 

от заседание, проведено на 30.01.2019 г. 
по точка  тринадесета 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.: Лидия Маринова – общински съветник 
 
 

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 
№ 37 

от заседание, проведено на 30.01.2019 г. 
по точка  четиринадесета от дневния ред 

 
 

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

Докл.: Лидия Маринова – общински съветник 
 
 

 Общински съвет – Варна прие следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1558-14. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 20, ал. 1, т.1 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна освобождава от състава на Постоянна комисия за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество при Общински съвет – Варна, общинският съветник Стен 
Иванов Лазаров. 

1558-14-1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 2, 
от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”, 
Общински съвет – Варна решава общинският съветник Стен Иванов 
Лазаров да бъде член на ПК „Европейски въпроси и международно 
сътрудничество”. 

 

 
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 
№ 37 

от заседание, проведено на 30.01.2019 г. 
по точка  петнадесета 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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